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 بنام خداوند متعال

"  درگوشه سمت چپ صفحه    Bookmark"    عالمت روي اخبار سرخط  همشاهد براي لطفا

همچنین برای مشاهده عنوان هر خبر برروی عالمت  "+" وبرای دستیابی به شرح  کلیک  نموده ، 

 کلیک فرمائید  Bookmarkر صرفا برروی عناوین در اخبا

 

 ویر اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبرای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 

  .نمایید کلیك "لینک التین آبی رنگ ذیل هر خبر"

کاربران از فضای انتشار مطالب خبری لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطالع 

 .شودای بازنشر میرسانه

به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و  و آب  کشاورزی مرکز ملی مطالعات راهبردیاخبار تهیه شده در سایت 

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول آذر 

 

2 http://awnrc.com/index.php 

 آب
 

 :خبرگزاری فارس  – 6/9/1397تاریخ : 

راه مهم پیشینیان برای مقابله با بحران آب/ ایران وارد ترسالی نشده سه   
گفت: بر اساس یک تحقیق در  یاد بگیریم، الگو را باید از پیشینیان 3رئیس سابق سازمان تات با بیان اینکه برای مقابله با بحران آب 

بخش خشکسالی تغییر اقلیم ضرر خواهد دید رساند و ایران ازدانشگاه مشهد تغییرات اقلیم کشور را به ترسالی نمی .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مشکالت کم آبی و خشکسالی در جهان و به ویژه در ایران که یک سوم میانگین 

برای امنیت تواند تهدیدی ساز شده و در صورتی که راهکارهای درستی برای آن در نظر گرفته نشود، میبارش جهان را دارد، مسأله
ها و مشکالت موجود غذایی کشور باشد و تولید غذا را در آینده با مخاطراتی همراه سازد. بنابراین الزم است، ضمن بررسی چالش

  .راهکارهایی هم برای مقابله با این بحران در آینده داشته باشیم
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  در این زمینه با اسکندر زند معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سابق

وگویی انجام دادیمگفت . 
آبی در کشور چیست، گفت: خشکسالی وگو با خبرنگار فارس، در پاسخ به اینکه راهکارهای مقابله با خشکسالی و کموی در گفت

ایم؛ چند تا تدبیر در این زمینه انجام داده هزار سال پیش تا االن بوده است و ایران در زمان ساسانیان کشور خشکی بوده و 2ایران از 
ها را ایجاد کردیم که بیالن آبی را ثابت نگه داشتنخست اینکه قنات . 

نوع زندگی عشایری در پاسخ به   معاون سابق وزیر جهاد کشاوزری افزود: کار دوم این بود که زندگی با آب سبز بوده و در حقیقت
بر بوده که هم گیاهان و هم حیوانات که مردم استفاده سوم استفاده از الگوی غذایی کم آبشرایط خشک کشور بوده است و کار 

کردیمبر استفاده نمیبر بودند. آن زمان گاو هلشتاین نداشتیم، یا خیلی محصوالت پر آبآبکردند، کممی . 
های گذشته ی با خشکی را در کشور طی سالدهد که ما سازگاررئیس سابق سازمان تات گفت: این مطالعه تاریخی به ما نشان می

های آب همه اینها را فراموش کردیم و فکر کردیم های آب، موتور پمپسال اخیر ما با آمدن سدها، تکنولوژی، چاه 50ایم و در داشته
استفاده کنیم. بنابراین ساله باعث شد که ما کالً از ذخایر خودمان  50که مشکل ما حل شده است و یک دفعه غفلت کردیم و این غفلت 

ماند و باید عقب را نگاه کنیم تا خوب جلو ما همان راهی را که پیشینیان ما انجام دادند، باید انجام دهیم، تاریخ مثل آینه بغل ماشین می
  .برویم

ا همچنان در اولویت زند با بیان اینکه روش پیشینیان ما سازگاری با شرایط خشک بوده است و ما باید سازگاری با شرایط خشک ر
گذاری در بخش کشاورزی و تکنولوژی در قرار دهیم، گفت: باید به ازای هر مقدار بارندگی، خشکی و یا کم آبی که داریم، سرمایه

 .بخش کشاورزی و دانش در بخش کشاورزی را افزایش دهیم
رزی ما دانش مبنا بوده و منبع مبنا نبوده، بنابراین ما وی ادامه داد: کشاورزی گذشته ما آب مبنا بوده و زمین مبنا نبوده است. کشاو

گذاری بیشتر و سازگاری با شرایط استبنیان کردن تکنولوژی و سرمایهراهکارمان در آینده دانش . 
 آیا کشور وارد ترسالی شده است؟*

سال به اتمام رسیده و با توجه به  20های ایران بعد از شود، خشکسالیاز معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی سوال شد که گفته می
سال آغاز شده کشور ما وارد دوره ترسالی شده است، گفت: آنچه که از اقلیم  20اینکه فاز مثبت اقیانوس اطلس شمالی که پس از 

هایی از ترسالی را داشتیمهایی از خشکسالی و موجآید، ما در کشور موجبلندمدت ما برمی . 
کنند و هم آمارهای ، ترویج و آموزش کشاورزی گفت: به نظر من باید آمارهایی که برخی مطرح میرئیس سابق سازمان تحقیقات

موجود را داشته باشیم و منتظر پایداری این وضعیت برای حداقل چند سال آینده داشته باشیم تا بتوانیم قضاوت از ورود کشور به 
بیشتری و زمان زیادی است تا وضعیت مشخص شود کنم، نیاز به مستنداتو من فکر می ترسالی را مطرح کنیم . 

»اخیرا  سال به اتمام رسید این خشک 20خشکسالی ایران بعد از »از بنیانگذاران هواشناسی ایران اعالم کرد:« پروفسور اردکانی

ین اقیانوس وارد به خاطر فاز مثبت اقیانوس اطلس شمالی آغاز و باعث شد که بادهای باران آور که از ا 1377سالی که در سال 
شود و دارای رطوبت و سرما بود، متوقف شودایران می . 

سالی بود که نیمه جنوبی از این بادهای مدیترانه ای محروم بود و بارانهای کمی که نصیب جنوب می شد، از دریای سرخ بود 20
ای داشتیمسال خیلی اندک باران مدیترانه20وگرنه در این  . 

کند نتیجه این روند ان است که امسال از اواسط فروردین اقیانوس اطلس به شدت روند منفی را طی می ماهی هست که۶اما اکنون 
هوای خنک نصیب ایران شده و تا اواسط خرداد هم ادامه داشت، به خاطر همین سرد شدن اقیانوس اطلس در غرب در این مدت 

ال تابستان را هم با چند درجه خنک تر طی کرریم و در نیمه دوم بارانهای زیادی نصیب غرب ایران شد و در ادامه این روند امس
تابستان هوا کامل خنک شد و در پاییز بارانهای بسیار زیادی نصیب ایران می شود که پاییز ایران به احتمال زیاد پدیده النینیو رقم 
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نظیر ان اتفاق افتاده است، بیشتر روزها  خواهد خورد و اما زمستان بسیار سرد و پر بارشی در راه ایران است که در دهه شصت
سال ادامه می یابد۴0تا20صبح تا قبل از ظهر منطقه گرمسیری با یخبندان روبرو می شود و این روند پر بارشی  .» 

بردبر اساس یک تحقیق در دانشگاه مشهد ایران فعال از مضرات خشکسالی تغییر اقلیم رنج می *  
ی وجود دارد که تغییر اقلیم باعث ترسالی در کشور شود، چون دو نگاه وجود دارد، اینکه تغییرات آب وی در پاسخ به اینکه آیا امکان

تواند برخی کشورها را با خشکسالی و برخی را با افزایش بارندگی مواجه کند، گفت: بله، درست است تغییر اقلیم و هوایی و اقلیم می
شودمناطق باعث ترسالی میدر برخی مناطق باعث ایجاد خشکسالی و در برخی  . 

سال پیش  10ای را در دانشگاه مشهد حدود زند در پاسخ به اینکه آیا تأثیر آن درباره ایران بررسی شده است، گفت: در ایران پروژه
بود که به بینی کردند و همکاری که من با آنها داشتم، برایندش این را پیش 1400شروع کردند و اثرات تغییر اقلیم در کشاورزی در 

بیندطور کلی کشور ما از تغییر اقلیم بیشتر از پیامدهای خشکسالی آن ضرر می . 
سازی در دانشگاه مشهد انجام شده است، اما در برخی مناطق جهان شاهد هستیم که تغییر اقلیم آنها وی ادامه داد: این برآوردهای مدل

بینیم مانند های افراطی است که میدهای تغییر اقلیم یکی حرکترا به سمت ترسالی برده است. آنچه که مسلم است از پیام
ها را زیاد گریهای شدید وقتی که این افراطهای شدید، نشستهای شدید، زلزلههای شدید، طوفانهای شدید، ترسالیخشکسالی

از اثرات تغییر اقلیم باشدهای جدی هم یکی ها و ترسالیبینید، یکی از پیامدهای تغییر اقلیم است، شاید خشکسالیمی . 
بینی از وضعیت آینده کشور است، گفت: این ها مربوط به گذشته یا زمان حال است یا اینکه پیشبینیوی در پاسخ به اینکه آیا این پیش

است بینی از وضعیت آینده کشور را به خاطر تغییر اقلیم مشخص کردهها که در دانشگاه مشهد صورت گرفته، یک پیشمدلسازی . 
 .مربوط به کم آبی دیگر، افزایش در واحد سطح را دنبال نمی کنیم 

 
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970905000290/%DB%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول آذر 

 

4 http://awnrc.com/index.php 

 آب 
ایرنا  – 7/9/1397تاریخ :   

روستای زلزله زده کرمانشاه برطرف شد 146کدورت آب   
روستای زلزله زده در قالب  146از رفع کدورت آب  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمانشاه ، -ایرنا  -کرمانشاه 

مردم قرار گرفته  گفت: اکنون آب شرب سالم، استاندارد و با کیفیت در این روستاها در دسترس مجتمع آبرسانی خبر داد و 9

 .است
ه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با تالش شبانه روزی مدیران و کارشناسان شرکت آبفار استان فرامرز شوهانی روز چهارشنب

و شهرستان های داالهو، ثالث باباجانی، گیالنغرب، سرپل ذهاب و قصرشیرین، شبکه های آبرسانی تمام روستاهای زلزله زده در 
 .مدار بهره برداری مجدد قرار گرفته است

کرد که کدورت آب روستاهای زلزله زده کامال مرتفع و آب سالم و بهداشتی در دسترس اهالی روستاها قرار گرفته وی یادآوری 
 .است

شوهانی در ادامه اظهار داشت: کارشناسان شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و همچنین شرکت های آبفار استان های ایالم 
معین در زلزله اخیر شرکت آبفار استان کرمانشاه را همراهی کردند ،همدان، کردستان و لرستان به عنوان استان های . 

وی افزود: اقدام ها و تالش های استان های معین و همکاران و کارشناسان استان موجب شد در کوتاهترین زمان ممکن تامین آب 
  .روستاهای زلزله زده به وضعیت پایداری برسد

درجه در مقیاس امواج درونی زمین )ریشتر( غرب استان  6.4زه ای به بزرگی و هفت دقیقه یکشنبه شب زمین لر 20ساعت 
 .کرمانشاه را لرزاند

 17به گزارش ایرنا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گزارش داد، این زمین لرزه در عمق هفت کیلومتری زمین و در فاصله 
کیلومتری مرکز کرمانشاه رخ داده است 127نغرب وکیلومتری گیال 33کیلومتری قصرشیرین و  18کیلومتری سرپل ذهاب،  . 

 .این زلزله به حدی شدید بود که در تمام نقاط استان کرمانشاه احساس شد و اکثر مردم را به معابر عمومی و بوستان ها کشاند
پس  161تاکنون ریشتری یکشنبه شب سرپل ذهاب،  6.4مسئول شبکه لرزه نگاری استان کرمانشاه گفت: پس از وقوع زمین لرزه 

 .لرزه در استان به وقوع پیوسته است
کیلومتری شهرستان  32کیلومتری بخش ازگله و  11آبان سال گذشته بوده که در  21ریشتری  7.3این زلزله پس لرزه زمین لرزه 

کشته و  620سرپل ذهاب رخ داد و  مصدوم داشت 386هزار و  12 . 
روستای استان کرمانشاه خسارت وارد کرد و براساس ارزیابی بنیاد مسکن انقالب  930شهرستان و یک هزار و  10این زلزله به 

هزار واحد مسکونی شهری و روستایی آسیب کلی و جزئی دیده اند 100اسالمی حدود  . 
 

 لینک خبر 
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 اقتصاد کالن
 خبرگزاری فارس  – 5/9/1397تاریخ : 

هزار میلیارد دالری غذای حالل در دنیا یک درصد است  4سهم ایران از تجارت   
هزار میلیارد دالری غذای حالل در دنیا تنها یک درصد  4نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: سهم ایران از تجارت 

  .است

دامغانی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی الم سیدرضا تقویاالسبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حجت
هزار میلیارد دالر است که متاسفانه سهم ایران از  4امروز در جمع خبرنگاران اعالم کرد: بازار تجارت غذای حالل در دنیا در حد 

 .این بازار حدود یک درصد است
تبدیل شده است که کاالهای عرضه شده در این بازار از کیفیت و سالمت  وی افزود: در دنیا جریان غذای حالل به یک بازاری

 .باالتری برخوردار است
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: جریان غذای حالل عالوه بر حفظ کیفیت و سالمت کاال باعث معرفی فرهنگ و 

شودقوانین شرع اسالم تهیه و عرضه میشود زیرا غذای حالل بر اساس تمدن اسالمی به کشورهای دیگر می . 
ای که از غذای سالم االسالم تقوی دامغانی با بیان اینکه کیفیت تغذیه در جامعه نقش مهمی در سالمت جامعه دارد، گفت: جامعهحجت

تواند افراد سالم و متفکر به جامعه معرفی کندبرخوردار باشند می . 
است و باید جامعه به اندازه کافی غذای سالم و حالل تولید و در اختیار افراد قرار دهد. وی گفت: همچنین کمیت غذای حالل مدنظر 

هزار تن گندم  100هزار تن گندم امسال  80ای که در سفر اخیر به استان سمنان گزارش شد که با وجود نیاز استان به حدود به گونه
استفاده خواهد شد هاهزار تن آن برای سایر استان 20در استان تولید شده که  . 

* برند حالل دنیا اسمیک را قبول دارد 250ایران از   
نشان غذای حالل  250به گزارش فارس، پیمان فلسفی رئیس شورای نظارت بر غذای حالل نیز در این نشست گفت: در دنیا بیش از 

زیر نظر سازمان کنفرانس اسالمی( را  در ترکیه اسمیک )دفتر اسمیک وجود دارد که جمهوری اسالمی فقط نشان حالل که با آرم
 .قبول دارد

وی افزود: متأسفانه یکی از مشکالت کشور ما در زمینه برند غذای حالل این است که مثل گوشت قربانی تکه تکه شده و هم سازمان 
لی که طبق قانون مصوب مجلس دانند، در حافقیه و گاهی اتاق بازرگانی در این مورد خود را مسئول میاستاندارد و هم نمایندگی ولی

فقیه در وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، همچنین طبق ، نظارت شرعی بر ذبح و صید بر عهده نمایندگی ولی1387در سال 
قانون دیگر مصوب مجلس به نام قانون اصالح قانون سازمان استاندارد که تنها مرجع اعطای نشان استاندارد حالل را سازمان 

فقیه در وزارت جهاد داند، البته سازمان استاندارد نیز برای اعطای نشان استاندارد حالل باید تأییدیه دفتر نمایندگی ولیارد میاستاند
 .کشاورزی مبنی بر نظارت شرعی بر ذبح و صید را داشته باشد

فقیه باید قبل از ابالغ نامه تأیید نمایندگی ولی خواهد ابالغ کند،فلسفی افزود: همه استانداردهای حالل که سازمان استاندارد ایران می
 .در وزارت جهاد کشاورزی را داشته باشد

مدیرکل دفتر نمایندگی والیت فقیه در وزارت جهاد کشاورزی افزود: در مورد محصوالت دام، طیور، پوست، مو، استخوان حیوان و 
رد محصوالت وارداتی با منشأ دامی عالوه بر سالمت و بهداشت که محصوالت آرایشی حالل باید تأییدیه حالل داشته باشند و در مو

از زیرمجموعه سازمان کنفرانس  اسمیک شود باید تأییدیه حالل با نشاناز طرف سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت تأیید می
 .اسالمی داشته باشند

زی نظارت بر شرعی بودن ذبح و صید را ندارد و در فقیه در وزارت جهاد کشاوروی افزود: هیچ دستگاهی غیر از نمایندگی ولی
بینی شده، باید یک نماینده فقهی و مجتهد که از سوی شورای نگهبان معرفی شود و بر استانداردهای حالل نظارت قانون جدید نیز پیش

 .داشته باشد
مذهب  4، فقط 2017رند حالل مالزی تا سال فلسفی در مورد اینکه آیا نشان برند حالل مالزی مورد تأیید ایران است، گفت: نشان ب

اهل سنت را قبول داشت، در سفر اخیر به آن کشور داشتیم، مقرر شد آنها مذهب شیعه را هم در استاندارد حالل خود لحاظ کنند که 
ارجی مربوط به ، نشان شیعه در آن لحاظ نشده و بنابر این همچنان تنها برند حالل خ2018هنوز برای برند حالل مالزی در سال 

ترکیه یعنی زیرمجموعه سازمان کنفرانس اسالمی است اسمیک همان . 
شیعه ذبیحه فرق اسالمی حالل است، گر چه ما  فقهای االسالم حمزه کالنتری نیز گفت: طبق نظردر این نشست همچنین حجت

داند، اما  گفتن و نیز از آهن بودن چاقو را واجب میهللااختالفاتی با اهل تسنن داریم مثالً مذهب شیعه رو به قبله بودن حیوان و بسم

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول آذر 

 

6 http://awnrc.com/index.php 

دانند. یا در مورد صید از نظر فقه شیعه آبزیانی که دارای فلس )پولک( باشند حالل هستند، در حالی که برخی فرق آنها مستحب می
داننداهل سنت کلیه آبزیان را حالل می . 

هزار میلیارد  4دهند، در حالی که سهم ایران از تجارت ان را تشکیل میدرصد مسلمانان جه 5تا  4جمعیت ایران بین  :وی افزود

درصد مسلمانان جهان یا از طریق ایران و یا به  15دالری غذای حالل در دنیا زیر یک درصد است. این در حالی است که حدود 
کننداتکا ایران محصوالت غذایی خود را تهیه می .  

مجموعه تولید غذا دارای  20ایم و برای تولیدکنندگان غذا و محصوالت دامی صادر کرده مجوز شرعی 100وی افزود: تا کنون 
اند که در آن آرم استاندارد با کلمه حالل در داخل آن به آنها اعطاء شده استنشان استاندارد حالل با برند جمهوری اسالمی شده . 

فقیه بر تولید مواد پروتئینی و طبق قانون دفتر نمایندگی ولیکالنتری در مورد وظیفه نظارت بر شرعی بودن ذبح و صید گفت: 
کند و ناظران شرعی در خارج کشور مستقر هستند که دارای کد بوده و گوشتی با حساسیت زیادی از نظر شرعی بودن نظارت می

بهداشتی و سالمت کاالی شود که این کد عالوه بر کد نظارت های گوشت وارداتی الصاق میکد نظارت شرعی آنها بر همه تکه
 .وارداتی غذایی است

شود که جمهوری اسالمی تنها های مختلف صادر مینشان حالل وجود دارد که از سوی کشورها و سازمان 250وی افزود: در دنیا 
سازی و استاندارد سازمان کنفرانس اسالمی را قبول داردیعنی مؤسسه اندازه اسمیک نشان . 

مذهب جهان اسالم اعم  8 اسمیک ایم و مؤسسهته تعامل خوبی با کشورهای دارای استاندارد حالل داشتهسال گذش 10وی گفت: طی 
انداز شیعه و سنت را به رسمیت شناخته، اما برخی استانداردهای حالل هنوز مذهب شیعه را وارد استاندارد خود نکرده . 

لایر از هر رأس  65از هر قطعه مرغ ذبح شده  5طبق تبصره ماده ها گفت: کالنتری در مورد ناظران شرعی بر ذبح در کشتارگاه
درصد این مبلغ را  70تا  50داری هم بین شود که خزانههزار لایر به حساب دولت واریز می 12لایر و هر رأس گاو  1300گوسفند 

فقیه به عنوان فتر نمایندگی ولیکند که از طریق دهای نظارت بر ذبح شرعی واریز میبه حساب سازمان دامپزشکی برای هزینه
شودحقوق به ناظران شرعی پرداخت می . 

ها وظیفه نظارت بر رعایت مسائل شرعی در جریان ذبح دام را بر عهده دارند، البته وی افزود: ناظران شرعی در کشتارگاه
ما برای صادرات این شود، امحصوالت عرضه شده در داخل کشور بدون نشان حالل گرچه همه اش حال است، عرضه می

 .محصوالت، باید دارای نشان حالل ، استاندارد و سالمت باشد
 لینک خبر 
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 محصوالتاقتصاد 
 خبرگزاری فارس  – 1/9/1397تاریخ : 

یابد قیمت جهانی تراکتور به شدت افزایش می  

یابدبه شدت افزایش می 2025تا  2018دهند قیمت تراکتورهای کشاورزی در فاصله سالهای کارشناسان به کشاورزان هشدار می .  
کارشناسان قیمت انواع تراکتورهای کشاورزی در جهان در  بینیبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس پیش

سال دیگر به شدت افزایش خواهدیافت 7یعنی از امسال تا  2025تا  2018فاصله سالهای  . 
منتشر شده است، دلیل این افزایش گرایش کشاورزان به استفاده بیشتر « دیجیتال ژورنال»بر اساس مطالعات کارشناسان که در نشریه 

است که در سالهای آینده گسترش بیشتری خواهد داشت« کشاورزی ترکیبی»دیدی از کشاورزی به نام از نوع ج . 
« مرسوم است چند سالی است وزارت جهاد کشاورزی روی آن کار « کشاورزی حفاظتی»که در ایران به « کشاورزی ترکیبی

ینکه تراکتور چندین بار در زمین کار کند تنها با یک شود و به جای اکند، یعنی پشت تراکتور چندین ادوات کشاورزی وصل میمی
دهدبار کار کردن چندین کار را انجام می . 

شودگوید چنین کاری باعث جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش مصرف انرژی میوزارت جهاد کشاورزی می . 
شود نده گسترش بیشتری خواهد داشت و باعث میشده اما به گفته کارشناسان در آیدر جهان هم چنین اقدامی از سالها پیش انجام می

شوند تراکتورهای به روزتر و که استفاده کشاورزان از تراکتورها و ادوات کشاورزی پیشرفته بیشتر شود و صنایع مجبور می
 .کارآمدتری را بسازند که در اینصورت قیمت آنها هم زیاد خواهد شد

های پیشرفته دارد و طی سالهای گذشته صنعت تراکتورسازی ما در ایران از رشد بطئی نیاز جدی به تولید و مونتاژ تراکتور  ایران
کند. ضمن اینکه این تراکتورها جوان پسند نیستند و کار برخوردار بوده و نیاز جوانان امروزی را در حوزه کشاورزی برآورده نمی

ستبا آنها در مقایسه با تراکتورهای کشورهای پیشرفته بسیار سخت تر ا . 
به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس  1347ایران که کارخانه آن در تبریز است و در سال   در حال حاضر شرکت تراکتورسازی

 شد
 

آغاز کرده است، در سال  1348از سال   u651و u650 شرکت تراکتورسازی ایران تولید خود را با مونتاژ تراکتورهای رومانی

اولین تراکتورهای 1354  MF نوع در چهار  MF135  اسب بخار،  45با قدرت MF165  اسب بخار،  62با قدرت MF185  با قدرت

اسب بخار و 72  MF295  اسب بخار به بازار عرضه شد 92با قدرت . 
تراکتورهای سبک 1356از سال   MF285  شرکت های آهنگری،  1371و  1366جایگزین تراکتورهای رومانی شد. بین سالهای

خدمات صنعتی و ماشین االت صنعتی با هدف بهره برداری از منبع و امکانات شرکت، استفاده از  موتورسازان، ریخته گری،
ظرفیت های مازاد شرکت، منعطف و چابک نمودن شرکت مادر، عدم تمرکز و توجه به توسعه محصوالت و توسعه تولیدات جانبی 

  .از شرکت مادر جدا شدند
 

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 3/9/1397تاریخ :   

  افزایش قیمت نان در نانوایی ها قانونی نیست
نان کرده اند که این افزایش قیمت قانونی نیست و با متخلفان برخورد پابرجا گفت: برخی از نانوایان سنگکی اقدام به افزایش قیمت 

  .خواهد شد
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  به نقل از صدا و سیما اصغر پابرجا با اشاره به اینکه نانوایان متخلف به  

سال گذشته و افزایش نرخ مواد مصرفی ، نانوایان اقدام  4شد افزود: با توجه به اعالم نشدن قیمت جدید در  تعزیرات معرفی خواهند
 .به افزایش قیمت نان کرده اند که این موضوع مورد تایید اتحادیه نیست

تصمیم گیری خواهد شد قیمت نان  وی با اشاره به تشکیل کارگروه آردو نان درهفته آینده گفت: در این جلسه نسبت به وضعیت . 
هزارتومان درهر کیسه افزایش یافته است که این  10رییس اتحادیه نان سنگکی ادامه داد: درحال حاضر هزینه آرد با کیفیت مناسب 

 .هم دلیل دیگر نانوایان آزاد پز برای افزایش نرخ نان شده است
ر افزایش قابل توجهی داشته است که با توجه به این تغییرات باید پابرجا گفت: همه هزینه های جاری نانوایی از جمله دستمزد کارگ

 .برای تعیین نرخ جدید نان نیز تصمیم گیری شود
 

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
باشگاه خبرنگاران جوان – 5/9/1397تاریخ :   

  درصدی دالالن در افزایش قیمت آجیل /خشکبار گران تر نمی شود 30سهم 
ت آجیل و خشکبار گران تر نمی شوددرصد افزایش قیمت ها در گرو اقدامات دالالن است و قیم 30تا  20یک مقام مسئول گفت:  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیمصطفی احمدی رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

، درباره قیمت فروش آجیل اظهار کرد: قیمت بازار بر مبنای ، نوسانات نرخ ارز، میزان تولید، عرضه و جوانباشگاه خبرنگاران 
 .تقاضا تعیین می شود

وی درباره محدودیت های موجود در صنف آجیل فروشان بیان کرد: سرمایه گذاری و سرمایه مردم از جمله محدودیت های این بازار 
 .است

درصد افزایش قیمت ها در گرو اقدامات دالالن است  30تا  20رانی های ایجاد شده در چند ماه اخیر گفت: احمدی با اشاره به گ
 .همچنین با کاهش قدرت خرید خرده فروشان، قدرت تامین اجناس آنان کاهش می یابد

مه ژاپنی و انجیر ازجمله اقالم وی نوسانات نرخ ارز را عامل دیگر افزایش قیمت آجیل و خشکبار برشمرد و افزود: پسته، توت، تخ
صادراتی هستند و تاجران کشور های عراق، افغانستان و سایر کشور ها این اجناس را از تولیدکنندگان می خرند و فروشندگان در 

 .پایان این زنجیره قرار می گیرند
شکبار گران تر نمی شودرئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار تصریح کرد: با وجود این عوامل قیمت آجیل و خ . 

 افزایش قیمت آجیل و خشکبار به ایستگاه آخر رسید:بیشتر بخوانید
 220ل هایی که آب و هوا مناسب است احمدی آجیل و خشکبار را از جمله جنس های بین المللی صادراتی دانست و گفت: در سا

درصد باقی  80درصد از این میزان به هنگام مناسبت ها و اعیاد مختلف به فروش می رسد و  20هزار تن تولید پسته داریم و تنها 
 .مانده صادر می شود

ان را با کمبود مواجه دانست و رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار برخی اجناس مانند مغز گردو، تخمه کدو و تخمه آفتابگرد
وارد بازار شوند افزود: برای جلوگیری از کمبود باید این محصوالت را به صورت کنترل شده  . 

وی ادامه داد: ما با وزارت جهاد کشاورزی و معاونت باغبانی جهاد کشاورزی گفت و گو هایی در زمینه صادرات پسته داشته ایم تا 
حصوالتی که در داخل مصرف باالیی دارند از جمله بادام هندی، تخمه کدو و تخمه آفتابگردان وارد در ازای صادرات این جنس، م

 .کشور شود
درصد مغز گردو در اثر سرما اشاره کرد و گفت: برای جبران این امر  70رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار به از بین رفتن 

 .پیگیری هایی صورت گرفته است
تصریح کرد: ما در حال پیگیری نامه های ارسال شده به معاونت باغبانی و وزارت جهاد کشاورزی هستیم تا از این وی در پایان 

طریق با کنترل اجناس وارداتی عالوه بر این که مصرف کنندگان قدرت خرید پیدا کنند، آجیل فروشان نیز توانایی عرضه محصوالت 
یدا کنندخود را پ  

 
 لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

. 
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 اقتصاد محصوالت 
ایرنا  – 5/9/1397تاریخ :   

 نحوه قیمت گذاری محصوالت غذایی مشخص شد
شده سازمان حمایت مصرف کنندگان و  ایران گفت: مقرررئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق  -ایرنا  -تهران 

ها تشکل گذاری را به امور صنفی وها موجود انجام دهد یا قیمترا براساس واقعیت گذاری محصوالت غذاییتولیدکنندگان، قیمت

 .بسپارد و بر فرایند تعیین و اجرای آن نظارت کند
گذاری محصوالت های مطرح شده در حوزه قیمتبا یادآوری بحث« فارغیغالمعلی »به گزارش دوشنبه ایرنا از اتاق ایران، 

کنندگان و تولیدکنندگان کشاورزی و مواد غذایی افزود: مشکل اصلی فعالن صنایع غذایی این است که سازمان حمایت مصرف
که در ایی محصول است درحالیکند و خواستار ارائه مستندهای مؤثر بر قیمت نههای موجود تعیین نمیها را طبق واقعیتقیمت

 .شرایط کنونی بازار تهیه این مستندها کار راحتی نیست
های تعیین شده از سوی سازمان حمایت و قیمت واقعی برخی از محصوالت بسیار که اختالف میان قیمتوی اظهارداشت: از آنجایی

بینانه تعیین کند یا ها را واقعمقرر شد این سازمان قیمتزیاد است، در جلسه امروز کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران 
گذاری را به امور صنفی یا مرغ که به تشکل مربوطه واگذار شده، در بقیه محصوالت غذایی نیز قیمتگذاری تخممانند قیمت

های مربوطه واگذار کندتشکل . 
داشت، ادامه دادها نیز قواعد مشخصی خواهد گذاری تشکلوی با تأکید بر اینکه قیمت گذاری شود قیمتدر این حالت، تالش می :

گذاری و اجرای آن ها در فرایند قیمتعنوان ناظر بر عملکرد تشکلهای موجود تعیین شود اما سازمان حمایت بهنزدیک به واقعیت
 .نظارت خواهد کرد

گذاری در صنایع غذایی و محصول نهایی قیمترئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران گفت: بخش عمده مشکالت 
 .است

به گفته وی، قیمت محصول نهایی مانند مرغ و گوشت قرمز پایین است یا همچون محصوالت لبنی قیمت محصول نهایی با قیمت 
 .فرآورده خام همخوانی ندارد

های جدی این بخش بیان کرد و افزود: نبود رانیهای موردنیاز صنایع غذایی را از نگفارغی، همچنین تأمین نیازهای دارویی و نهاده
اطمینانی فعاالن این حوزه از وضعیت ارز و انداز روشن از وضعیت تأمین نیازهای اصلی این صنعت و همچنین بیدورنما و چشم

سخگوی آن نیستترین مشکالتی است که فعاالن این بخش با آن دست در گریبان هستند و کسی پاهای ارزی در آینده، اصلیحواله . 
براساس این گزارش، قرار بود معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی نیز در جلسه امروز این کمیسیون 

حضور یابد که به دلیل کسالت در این جلسه شرکت نکرد و شخص دیگری نیز از طرف این وزارتخانه در جلسه حاضر نشد که انتقاد 
یی را به دنبال داشته استفعاالن صنایع غذا . 

 
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 5/9/1397تاریخ :   

  یابدتعیین تکلیف قیمت محصوالت لبنی تا پایان هفته/ قیمت برخی محصوالت لبنی کاهش می
ها از ستاد تنظیم بازار، قیمت محصوالت لبنی تا پایان هفته تعیین تکلیف خواهد شنیدهدبیرانجمن صنایع لبنی گفت: براساس آخرین 

  .شد
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف قیمت محصوالت لبنی اظهار کرد: براساس آخرین شنیده ها و آمار از ستاد تنظیم بازار، قیمت 
 .محصوالت لبنی تا پایان هفته تعیین تکلیف خواهد شد

بازار براساس افزایش قیمت شیر، مواد بسته بندی و حمل و نقل محاسبه وی افزود: با توجه به آنکه قیمت محصوالت لبنی موجود در 
 .شده است، ازاین رو افزایش مجدد قیمت ها منتفی است و در برخی محصوالت احتمال کاهش قیمت وجود دارد

گفت: با وجود آنکه تومان اعالم کرد و  400هزار و  2تا  300هزار و  2باکری متوسط خرید نرخ هر کیلو شیرخام از دامداران را 
را رعایت کنند   هزار تومان محاسبه شده است، بنابراین دامداران باید در فروش شیرخام نرخ 2نرخ تمامی محصوالت لبنی با قیمت 

 .تا قیمت محصوالت لبنی در بازار افزایش نیاید
درصدی دریافت شیرخام روبرو هستند 50تا  30بیشتر بخوانید: کارخانه های لبنی با کسری   

هزارتن شیرخام هستند،  20تا  19های لبنی روزانه برای تأمین نیاز داخل نیازمند دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه کارخانه
درصد کمتر از این میزان شیر دریافت می کنند 50تا  10ت که کارخانه های لبنی بیان کرد: این درحالی اس . 

شود، تصریح کرد: هم اکنون میزان دریافتی ها نمیوی در پایان با اشاره به اینکه انجمن وارد جزئیات علل کسری شیرخام کارخانه
ر صورت اثبات کسری دریافتی، مسئوالن ذی ربط باید های لبنی و نیاز واقعی آنها در حال بررسی است که دشیر خام کارخانه

 .تصمیمات الزم را اتخاذ کنند
 

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
ایرنا  – 8/9/1397تاریخ :   

اس داللی بر دسترنج کشاورزید  
آنهاست، کشاورز به هر قیمتی می خواهد محصولش را  تصمیم گیری و تصمیم سازی بازار محصوالت کشاورزی با -ایرنا  -سنندج 

سودجویی درو می  دالل با استفاده از این فرصت طلبی، حاصل یک سال زحمت کشاورز را با داس شدن بفروشد وپیش از خراب 

 .کند
کشاورزان به عنوان تولیدگران محصوالت استراتژیک در منطقه خود هستند و برای تولید محصولی بهتر و با کیفیت سختی های 

ز رونق نیفتد و سفره مردم خالی نباشدزیادی را تحمل می کنند می خواهند چرخ کشاورزی ا . 
 .اما با آغاز فصل برداشت با مسایل و مشکالتی مواجه می شوند و نمی توانند بازار مناسبی برای فروش محصول خود داشته باشند

قبال  مهمترین کار بعد از تولید هر محصول، رساندن آن محصول به دست مصرف کننده است و در این میان، کشاورزان باید در
محصوالتی که با زحمت و سختی فراوان تولید می کنند سودی منصفانه نصیبشان شود تا بتوانند با انگیزه بهتر، به تولید بیشتر برسند 

 .و در این راه گام های بلندتری بردارند
شود اما در عمل مشاهده می  با توجه به اینکه کشاورزان در پروسه تولید نقش اساسی داشته اند و بایستی بیشترین سود شامل آنان

  .شود که این واسطه ها و دالالن هستند که بیشترین سود را می برند
نامناسب بودن سیستم اطالع رسانی بازار، ناپایداری قیمت، سهم کم آنان از قیمت نهایی مصرف کنندگان، شفاف نبودن سیستم اطالع 

از جمله مشکالتی است که کشاورزان پس از برداشت محصول با آن رسانی بازار و حضور واسطه های زیادی از جمله دالالن 
  .روبرو هستند

نقش واسطه های بازاریابی یا همان دالالن در زمینه خرید، ارائه قیمت، تعیین کیفیت محصوالت تولید شده، نحوه، زمان و محل ارائه 
ر گرما و سرما زحمت می کشد بیشتر است که که خود محصوالت در بسیاری از موارد در حالی از از کشاورزی که یک سال تمام د

 .کشاورز برای ارائه تولیدات خود کوچکترین نقشی ندارند
بخش بازاریابی محصوالت کشاورزی در کشور ما پیشرفت چندانی نداشته است و بازار فروش محصوالت کشاورزی هنوز از 

می مرکز کردستان میزگردی را با حضور کارشناسان حوزه مرحله سنتی خارج نشده است از این رو خبرگزاری جمهوری اسال
 .کشاورزی برگزار کرده تا به سئواالتی همچون چالش های بازار و ارائه آن با کمترین میزان دخالت دالالن پاسخ دهد

 نیازمند الگوی اقتصادی مناسب هستیم **
، می گویدرئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی سنندج که خود کشاورز است یکی از الزامات تقویت زنجیره عرضه  :

محصوالت کشاورزی، قبل، حین و بعد از تولید ایجاد زنجیره های تولید است که در سیاست ها و برنامه های وزارت جهاد 
 .کشاورزی هم دیده شده است

ه کار کنند اما نظام بهره برداری محمدرحیم نیازی اظهار داشت: این زنجیره ها باید در قالب شرکت های کشت و صنعت آغاز ب
 .اراضی مانعی برای استقرار این شرکت ها است

وی یکی از اشکاالت عمده این نظام را یکپارچه سازی اراضی اعالم کرد و افزود: زمین نسل به نسل تجزیه و ریزتر می شود از 
اساس زنجیره تولید می تواند در کنار سازمان تعاون این رو صنعت به خوبی پا نمی گیرد در حالیکه کشت و صنعت به عنوان پایه و 

 .روستایی مکمل خوبی برای ساماندهی محصوالت کشاورزی باشد
 مشکالتی که پس از تولید آغاز می شود **

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز در این میزگرد این استان را دارای ظرفیت های ویژه کشاورزی می داند 
 .که ناشی از شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاص کردستان است

شهریار حنیفی با بیان اینکه کردستان از استان های پیشرو و برتر در تولید طیور است، افزود: این در حالیست که مرغداری ها ما با 
یا استان های عقبه همچون زنجان و درصد ظرفیت خود کار می کنند و بخشی از تولید آن را شرکت پشتیبانی امور دام و طیور  50

 .همدان خریداری می کنند
وی می گوید: حین تولید مشکلی نداریم ولی مشکل اصلی بعد از تولید آغاز می شود که آن هم بخاطر نبود صنایع تبدیلی، تکمیلی و 

 .بسته بندی است
و نبود تعاونی های تولید را عاملی برای باز شدن پای  حنیفی به توانمندی کردستان در تولید محصوالت باغی با کیفیت هم اشاره کرد

 .واسطه ها برشمرد و گفت: در این شرایط سود اصلی را دالل می برد و تولید کننده و مصرف کننده هر دو ناراضی هستند
عالم کرد و یادآور مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان نبود برند و صادرات را از دیگر مشکالت پس از تولید ا
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شد: نبود شرکت هایی که به عنوان واسطه گر فعالیت کنند و نیز بسته بندی نا متناسب با سلیقه مصرف کننده خارجی باعث شده تا 
 .کیفیت محصوالت تولیدی استان به چشم نیاید

نگهداری محصول داشته باشند لذا هنگام  حنیفی عقیده دارد بنیه مالی ضعیف کشاورزان استان مانع از این می شود که انبارهای فنی
 .برداشت، محصول خود را به هر قیمتی به واسطه ها و دالالن می فروشند تا از زیان بیشتر جلوگیری کنند

 نیازسنجی و بازاریابی داخلی و خارجی الزامی است **
ران در زمینه همه کاالها معیوب است و این مدیرکل تعاون روستایی استان کردستان هم می گوید: نظام توزیع و واسطه گری در ای

 .اشکال در کشاورزی چند برابر است و حتما باید ساماندهی شود
پیمان اسکندری به نارضایتی تولید کننده و مصرف کننده از قیمت سبد محصوالت غذایی اشاره کرد و افزود: در فاصله مزرعه تا 

برابر قیمت واقعی به فروش می رسانند 6دارند که کاال را پنج تا  خرده فروشی و سرسفره مردم، توزیع کنندگانی قرار . 
وی با اشاره به یکی از سیاست های کارساز جهاد کشاورزی در این زمینه تاکید کرد: تشکیل زنجیره تولید، مدتی است در راس 

زنجیره که تحقیقات و بازاریابی و نهایتا برنامه های وزرات جهاد کشاورزی قرار گرفته که از قبل از تولید شروع و تا آخرین حلقه 
 .مصرف است، ختم می شود

مدیرکل تعاون روستایی کردستان بازاریابی و نیازسنجی قبل از تولید و برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا را نیاز اصلی بازار 
ت کشاورزی در برخی سال ها، داخلی و خارجی کشور برشمرد و گفت: مشاهده می شود که در زمینه نیازسنجی بازار محصوال

مشکل داریم که ناشی از تولید بیش از مازاد و در نتیجه ضرر و زیان کشاورزان است که اگر رعایت شود، تولید کننده متضرر نمی 
 .شود

ی اسکندری خدمات پس از تولید را هم شامل عرضه در فروشگاه های عرضه مستقیم اعالم کرد و افزود: هم اکنون در زنجیره ها
تولید مرغ استان شاهد چنین حرکتی هستیم که این زنجیره همه حلقه های تولید تا مصرف را داراست و به شعار از مزرعه تا سر 

 .سفره پایبند است
وی یادآور شد: اگر دقت کنید، نوسانات قیمت مرغ به دلیل عرضه در این زنجیره تکانه های بسیار شدیدی نداشته در حالیکه در 

همواره شاهد رشد صعودی قیمت آن بوده ایم گوشت قرمز . 
مدیرکل تعاون روستایی استان کردستان عقیده دارد علت اصلی تکانه های ضعیف در قیمت مرغ، همین زنجیره های نصفه و نیمه 

ز مشکالت را حل تولید در استان است چون همه حلقه ها متاثر از هم هستند و اگر موفق عمل کنیم، زنجیره تولید می تواند بسیاری ا
 .کند

 جذبه های سرمایه گذاری تقویت و واقعی شود **
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی سنندج معتقد است: برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی کشور موانع 

 .سختی وجود دارد
تواند دردی را دوا کند، سوالی را از طرف سرمایه گذاران نیازی با بیان اینکه واگذاری طرح های دولتی به بخش خصوصی هم نمی 

 مطرح کرد و افزود: سرمایه گذار می پرسد وقتی دولت خود از عهده اجرای طرح هایش بر نمی آید، من چگونه می توانم؟
نجاست کارشناسان میانی وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذار باید مشوق واقعی و جذبه های سرمایه گذاری داشته باشد، گفت: مشکل ای

 ما از سیاست کالن پیروی نمی کنند و از هر روزنه ای برای فشار به مردم استفاده می کنند
نیازی عقیده دارد سرمایه گذاری در نظام تولیدی بخش کشاورزی رشد منفی داشته و دالیل عمده آن به سیستم اقتصادی کشور بر می 

 .گردد که تابع هیچ الگوی جهانی نیست
وی اضافه کرد: اگر بدنبال ایجاد رشد مثبت سرمایه گذاری در تولید هستیم باید یک الگوی اقتصادی مناسب تعریف کنیم چرا که رشد 

بخش مسکن، خدمات و طال و ارز هر یک در جای خود رقیبی برای تولید به شمار می روند و از موانع گسترش تولید و در نهایت 
 .سرمایه گذاری این بخش هستند

نیازی این را هم گفت که از طرف دیگر حمایت های مادی دولت ضعیف است و باال بودن نرخ بهره سود بانکی و کوتاه بودن مدت 
زمان باز پرداخت تسهیالت بالی جان کشاورزی و تولید شده در حالیکه سود بهره بانکی در کشورهای پیشرفته یک تا چهار درصد 

درصد است و طبیعی است که کسی با این سود باال حاضر به سرمایه گذاری نشود 18ی است، این میزان در کشور ما باال . 
نظام بانکی، مالیاتی، رابطه کارگری و کارفرمایی، از جمله مشکالتی بود که نیازی به آن اشاره کرد و بالی جان سرمایه گذاری در 

و یا رکورد طرح های در حال اجرا هم می شودتولید دانست و افزود: همین عوامل در برخی موارد حتی موجب توقف  . 
وی وثیقه های سنگین بانکی را از جمله دالیل بی رغبتی سرمایه گذار دانسته و می گوید: افراد دارای اهلیت اجرا از سوی دولت 

 .شناسایی و هماهنگی الزم با بانک ها انجام شود تا سرمایه گذار واقعی گیر وثیقه نماند
گفت که بسیاری از طرح های اجرایی بخش کشاورزی در استان نیمه تمام مانده و دلیل آن هم افزایش قیمت کاال و نیازی این را هم 

خدمات داخلی است که اگر این مساله حل و فصل شود، شاهد هدررفت ارزش افزوده، منابع آب و خاک و نیروی انسانی نخواهیم 
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 .بود
 خام فروشی معضل اصلی تولید است **

سعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان درباره زنجیره تولید که می تواند بخش زیادی از مشکالت تولید کنندگان را مدیر تو
حل کند، می گوید: برخی چوب الی چرخ می گذارند و سیستم بروکراسی حاکم و نظام بانکی ) به غیر از بانک کشاورزی( موانع 

عطای سود خاصل از صنایع تبدیلی را به لقای آن ببخشد و از ادامه کار منصرف شودزیادی ایجاد می کنند تا سرمایه گذار  . 
حنیفی سرمایه گذاری را نیازمند حمایت جدی دولت و نظام بانکی پیش از اجرای طرح و نظارت دولت پس از اجرای آن دانست و 

ین دلیل توجه دولت به سرمایه گذار پس از اجرا افزود: نیاز به همکاری پس از راه اندازی یک طرح ضروری تر می شود و به هم
 .بیشتر از زمانی است که او می خواهد طرح خود را اجرایی کند

مشکالت سیستم حمل و نقل و قانون کارگری و کارفرمایی هم بخشی از مشکالتی بود که مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد 
اران برای اجرای طرح های تبدیلی و تکمیلی برشمردکشاورزی کردستان آن را مانع از استقبال سرمایه گذ . 

حنیفی نبود سیستم حمل و نقل ریلی را یکی دیگر از مصائب تولید در استانهای مرزی مانند کردستان برشمرد و یادآور شد: نبود 
از سویی امسال شاهد  زیرساخت ریلی عاملی شده تا سرمایه گذار نسبت به هزینه سروایه خود در این استان ها کم رغبت باشد و

 .بودیم که در سیستم حمل و نقل جاده ای مشکالتی داشتیم اما در استان های عقبه که زیر ساخت ریلی داشتند این مشکل حداقل بود
وی ایجاد زیرساخن مناسب برای حمل و نقل را نوعی سرمایه گذاری دانست و درباره لزوم تسریع در حمل و نقل برخی تولیدات، 

گی را مثال مناسبی دانست که اگر به موقع به بازار مصرف عرضه نشود، قابل مصرف نیست و زمینه خوبی برای سوء توت فرن
 .استفاده دالالن است

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان، خام فروشی را بالی جان تولید در کردستان اعالم کرد و افزود: این مساله 
ان هم هستدامن گیر معادن است . 

حنیفی در پاسخ به این سوال که به عنوان بخش دولتی چه حمایت هایی از سرمایه گذاران در استان انجام می شود، گفت که هم زمین 
مورد نیاز در اختیار او قرار می گیرد و هم تسهیالت با نرخ سود مناسب ارائه می شود ضمن اینکه هر امکانات دیگری که الزم 

گذار می دهیم باشد به سرمایه . 
وی این حمایت ها را مشروط به اهل کار بودن سرمایه گذار دانست و با توجه به محدودیت آب و زمین، اولویت نخست را حمایت از 

  .طرح های گلخانه ای دانست و هدف اصلی جهاد کشاورزی را تقویت و ایجاد زنجیره های تولیدی اعالم کرد
کردستان امسال برای هیچ طرحی سرمایه گذاری نشده است البته حنیفی این را هم گفت که در . 

 تنظیم بازار پایدار؛ صادرات ماندگار را موجب می شود **
ما می گوییم تنظیم پایدار با با صادرات  :مدیرکل سازمان تعاون روستایی استان کردستان به شعار این سازمان اشاره کرد و گفت

تنظیم بازار همخوانی داشته باشدماندگار، یعنی صادرات دائمی باید با  . 
اسکندری ورود این سازمان به خریدهای توافقی را با هدف تقویت این دو برشمرد و افزود: زمانی که الزم باشد، محصوالتی که به 

نیم که صورت توافقی خریداری شده به بازار تزریق می شود و زمانی هم که بازار نیازی به محصول نداشته باشد آن را صادر می ک
تن پیاز اصفهان خریداری و به اقلیم کردستان عراق صادر شد 150امسال  . 

دولتی تمام سعی ما بر این بوده که نقش خود را در تنظیم بازار و توسعه صادرات  -وی با بیان اینکه به عنوان یک ارگان خصوصی 
بندی که از سیاست های جهاد کشاورزی است، می تواند بیش از پیش ایفا کنیم، گفت: عالوه بر این ایجاد صنایع تبدیلی و بسته 

 .بسیاری از مشکالت این عرصه را حل کند
متناسب سازی میزان  :مدیرکل تعاون روستایی استان کردستان بر لزوم برنامه ریزی و تدوین یک تقویم کشت تاکید دارد و می گوید

س حتی می توان بازار صادراتی تعریف شده ای برای محصوالت داشتتولید ساالنه باید بر اساس مصرف ساالنه باشد و بر این اسا . 
 عبور از واسطه گری منفی مستلزم ورود جدی دولت است **

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی سنندج، کشاورزی در واحدهای کوچک را مانعی برای ساماندهی تشکل های خاصی 
د عمل شوندمی داند تا نتوانند به عنوان واسطه وار . 

نیازی شبکه مویرگی تعاون روستایی را ظرفیت مناسبی برای سامندهی واسطه گری دانست که می تواند تشکل هایی را ساماندهی و 
 .اختیارات مادی و قانونی آنان را تقویت کند

ری دانست و افزود: از وی ورود فروشگاه های زنجیره ای تولید و عرضه مستقیم محصول را راهکار دیگری برای کاهش واسطه گ
 .سوی دیگر باید نرخ ارز را پایدار نگهداریم تا نوسان قیمت نداشته باشیم

نیازی استقبال نکردن کشاورزان از بخش تعاون را هم از این مساله دانشت که بخش تعاون به رشد کافی نرسیده و گاهی هم تشکل 
گ مشارکت در بین افراد جا نیفتاده استهایی که شکل می گیرد به سرانجام نمی رشد چون هنوز فرهن . 

 تعاون روستایی نمونه ای از واسطه گری مثبت است **
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مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان، تعاون روستایی را نمونه بارزی از واسطه گری مثبت می داند که از تولید 
با همان حداقل سود به دست مصرف کننده می رساندکننده با حداقل سود حمایت می کند و از طرفی هم محصول را  . 

حنیفی با بیان اینکه سود نهایی این تعاونی دوباره به جیب تولید کننده بر می گردد، افزود: بیشتر کشاورزان سهامدار تعاون روستایی 
دهستند و همین باعث می شود تا تولید کننده متضرر که نشود، بلکه سود مناسبی را هم به دست آور . 

وی با بیان اینکه اتحادیه های تعاونی نقش واسطه گری را دارند، محدودیت منابع مالی را عاملی برای ضعیف ظاهر شدن این تعاونی 
ها می داند و می گوید: آموزش از راهکارهای مناسبی است که می تواند اتحادیه های تعاونی را برای بهره گیری هر چه بیشتر از 

کند سود متعارف راهنمایی . 
 فضای مجازی و استارت آپها فرصتی برای معرفی محصول است **

مدیرکل سازمان تعاون روستایی کردستان با بیان اینکه واسطه گری را نمی شود حذف کردو در کل کشورها این مساله وجود دارد، 
 .یادآور شد: ایرادی که در این زمنیه وجود دارد، سودجویی و فرصت طلبی است

بیان اینکه در توزیع مواد غذایی شاهد ساماندهی شرکت های توزیع با سود مشخص هستیم، ایجاد چنین طرحی برای اسکندری با 
محصوالت کشاورزی را هم الزم دانست و افزود: مخالفت ما با انبار کاال و محصول و فروش چند برابر قیمت آن در فصولی هستیم 

تر استکه تقاضای بازار برای آن محوصل یا کاال، بیش . 
وی با بیان اینکه واسطه گری در کشاورزی، تاثیرات منفی بیشتری دارد، گفت: کشاورزان ما به دلیل بدهکاری های بانکی و نیاز 

 .سریع به دسترسی به پول نقد، محصول خود را به هر قیمتی به دالل می فروشد
محصول دانست و تاکید کرد: دسترسی به قیمت ها و  اسکندری فضای مجازی و استارت آپ ها را محلی برای شفافیت بازاریابی

بازاریابی آنالین و نیز ابزارهایی برای ساماندهی توزیع و فروش آنی از جمله مزایای شبکه های اجتماعی است که می تواند به 
 .واسطه گری مثبت کمک کند

گران محصوالت کشاورزی را خالء های مدیرکل تعاون روستایی استان کردستان نبود متولی خاص صدور مجوز برای واسطه 
موجود معرفی کرد و گفت: بهتر است اختیاراتی به وزرات جهاد کشاورزی در این زمینه داده شود تا شاهد شناسنامه دار شدن واسطه 

 .ها باشیم
 ظرفیت سنجی برای تولید الزامی است **

ظرفیت سنجی برای تولید محصوالت کشاورزی انجام شود و  رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی سنندج پیشنهاد کرد تا
 .بازار صادرات هم رونق گیرد

نیازی نبود نظارت در خام فروشی را عاملی برای تخریب و فساد محصول و در نتیجه نارضایتی مشتری برشمرد و افزود: ایجاد 
ر است و سرمایه گذاری هم مستلزم حمایت جدی بخش اشتغال که از منویات رهبر معظم انقالب است، از رهگذر سرمایه گذاری میس

 .دولتی است
وی ایجاد فروشگاه های زنجیره ای تولید به مصرف را گامی برای کاهش واسطه گری اعالم و تاکید کرد: سازمان صنعت، معدن و 

کار خود قرار دهد و زمینه  تجارت می تواند با ورود جدی به این حوزه، کنترل و نظارت قیمت ها را به صورت جدی تر در دستور
 .های سوء استفاده را کم کند

 تشکیل اتحادیه های تعاونی با مشارکت تولید کنندگان ضروری است **
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان هم پیشنهاد داد فاکتور فروش تولید تدوین و الزامی شود تا سهم سود متعارف 

کننده مشخص باشد برای تولید کننده و مصرف . 
حنیفی این مساله را راهی برای جلوگیری از سودجویی باال دانست و افزود: تشکل های تعاونی این مساله را می توانند پیگیری کنند 

 .البته ابتدا الزم است تا زمینه راه اندازی و فعالیت این تشکل ها در استان فراهم شود
کردستان بیایند و با سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی، ارزش افزوده حاصل از  وی از سرمایه گذاران هم دعوت کرد تا به

 .بسته بندی و صادرات محصول را از آن خود کنند
 برنامه هایی برای توسعه بازارهای عرضه مستقیم داریم **

در کشور در پنج نقطه از این استان  مدیرکل تعاون روستایی کردستان از تشکیل فروشگاه های زنجیره ای اترک برای اولین بار
اشاره کرد و گفت: این فروشگاه های در روستاهای زرینه، نگل، حسین آباد و شهرهای سروآباد و صاحب راه اندازی شده و قرار 

 .است در بیشتر نقاط روستایی استان نیز دایر شود
در شهر سنندج هم اشاره کرد و یادآور شد: برنامه آینده ما اسکندری به تشکیل فروشگاه های زنجیره ای در حاجی آباد و فیض آباد 

تشکیل این فروشگاه ها در شهرک بهاران و دیگر شهرستان های استان است تا زمینه خرید متمرکز و بدون دخالت واسطه را فراهم 
 .کنیم

هزار تن چغندر قند هم  45تن جو و  700تن سیب زمینی،  100وی به خرید توافقی سال جاری هم اشاره کرد و افزود: یک هزار و 
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 .به صورت توافقی از کشاورزان خریداری کرده ایم
 بازار رقابت برای کشاورزان فراهم شود **

با تقویت شرکت های تعاونی های روستایی می توان بازاریابی محصوالت کشاورزی را بهبود و اصالح کرد و انگیزه رقابت در 
برد بازار فروش محصوالت را نیز باال .  

های سیل آسا که نابودی محصوالت آنچه بیش از هر عاملی حتی حوادث غیر مترقبه از جمله سرمازدگی محصوالت، تگرگ و باران
کند، فعالیت غیر منطقی و سودجویانه دالالن محصوالت کشاورزی کشاورزی را به دنبال دارد، کشاورزان را ناراحت و نا امید می

 .در فصل برداشت است
ای که حضور آنها در بازار فروش محصوالت همیشه موجب نگرانی کشاورزان است و برخی از کشاورزان نیز به سبب ونهبه گ

آنکه موجودی نقدشان در نزدیکی زمان برداشت به حداقل ممکن رسیده و در تامین وجوه الزم برای امرار معاش خود نیز با مشکل 
واسطه ها با قیمت پایینی می فروشند مواجه می شوند، به ناچار محصول خود را به .  

مساله دیگر کشاورزان این است که به سبب عدم دسترسی به انبار و ناتوانی مالی مجبورند که همه محصول خود را در زمان 
 .برداشت به بازار عرضه کنند که این امر نیز موجب کاهش قابل مالحظه قیمت در زمان برداشت می گردد

تصادی و افزایش درآمد، مصرف کنندگان خواهان محصوالت مرغوبتر و آماده تر بوده و به بیان دیگر تقاضای به موازات توسعه اق
مصرف کنندگان برای انجام خدمات بیشتر بر روی محصول بیشتر شده و آنان آمادگی دارند که در برابر انجام خدمات، هزینه آن را 

  .بپردازند
دماتی مانند درجه بندی، بسته بندی و تبدیل محصوالت کشاورزی را فراهم می سازداین شرایط زمینه الزم برای انجام خ .  

مهمترین راه اصالح ساختار، ایجاد و تقویت بازارهای جدید و بورس کاالی کشاورزی است که به عنوان بازار رقابتی مدرن می 
 .تواند از چنین قابلیتی برخوردار باشد

 
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 3/9/1397تاریخ :   

  و صیفی/ رکود بر بازار میوه سایه انداخته است آخرین تحوالت بازار میوه
روست و مابقی اقالم از ای با نوساناتی روبهرئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: هم اکنون قیمت خیار و گوجه فرنگی گلخانه

  .ثبات نسبی در بازار برخوردار است
صنعت،تجارت و کشاورزیاسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی استان تهران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

یوه و صیفی اظهار کرد: هم اکنون قیمت خیار و گوجه فرنگی گلخانه با نوساناتی ، درباره آخرین تحوالت بازار مخبرنگاران جوان
روست و مابقی اقالم از ثبات نسبی در بازار برخوردار استدر بازار روبه . 

تا  3تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلوگرم خیار گلخانه  500هزار و  5تا  500هزار و  2ای را وی نرخ هر کیلو خیار بوته
هزار، گریپ فروت  8تا  4، کیوی 500هزار و  3تا  500هزار، پرتقال شمال یک هزار و  9تا  4، پرتقال جنوب 500هزار و  5

، انگور بی 500هزار و  5تا  500هزار و  2هزار، انگور بی دانه زرد  7تا  3، نارنگی تخم ژاپنی 500هزار و  5تا  3تو سرخ 
تا  5دانه قرمز  تومان است 500هزار و 8تا  3هزار، انار  13 . 

 7تا  4هزار،سیب گالب پاییزه  5تا  2کارگر با اشاره به نرخ سایر میوه ها در بازار گفت: هم اکنون هر کیلو خرمالو شمال با نرخ 
 9موز   ،500هزار و  4تا  3هزار،لیموشیرین  17تا  7هزار،گالبی  9تا  3هزار، سیب لبنانی قرمز  9تا  4هزار، سیب لبنانی زرد 

تا  2و خربزه  600تا یک هزار و  800هزار، هندوانه  12تا   .هزار تومان در میدان عرضه می شود 5
تا  500رئیس اتحادیه میوه و سبزی نرخ هر کیلو بادمجان دلمه ای یک هزار و  هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر  3

، ترب سفید 500هزار و  2تا  500، پیاز قرمز یک هزار و 100هزار و  2تا  900هزار، پیاز زرد  6تا  2کیلوبادمجان گلخانه  2 
هزار، سیب زمینی یک هزار و  4تا  500هزار و  2، سیب زمینی ترشی 700هزار و  2تا  500هزار، ترب سیاه یک هزار و  3تا 

 6تا  4هزار و فلفل دلمه سبز  7تا  4هزار، فلفل تند ریز  3تا  500هزار،شلغم یک هزار و  10تا  4هزار، سیر خشک  4تا  500
تومان است 500هزار و  . 

درصدی تولید مرکبات در سال جاری 20م بازار میوه شب عید نداریم/رشد بیشتر بخوانید: مشکلی در تنظی  
هزار و  2تا  200هزار، کاهو رسمی یک هزار و  3تا  500وی ادامه داد: هم اکنون نرخ هر کیلو کاهو پیچ ساالدی یک هزار و 

هزار،  7تا  3، کلم بروکلی 500و  هزار 4تا  500هزار و  2، کدو مسمایی 800هزار و  2تا  500، کدوحلوایی یک هزار و 500
هزار، هویج  5تا  3، لوبیا سبز 800هزار، گل کلم یک هزار تا یک هزار و  4تا  2هزار، کلم قرمز  3تا  500کلم سفید یک هزار و 

هزار و  2تا  2 500 تومان است 500هزار و  5تا  3هزار و گوجه فرنگی نو  11تا  5، گوجه فرنگی گلخانه  . 
 2تا  500یک هزار و   هزار و سبزی جور)پلو،آش،قورمه( 3تا  800ر، نرخ هر کیلو سبزی خوردن را یک هزار و به گفته کارگ

تومان اعالم کرد 600هزار و  . 
رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به اینکه در عرضه مرکبات کمبودی وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به فراوانی تولید پیش بینی 

نوسان خاصی در بازار رخ ندهد می شود که . 
بازار میوه   وی در ادامه افزود: علی رغم افزایش نسبی تقاضا و شروع مجالس و مراسم عروسی بعد از ایام محرم و صفر، همچنان

 .و سبزی در رکود به سر می برد و پیش بینی می شود که نوسان خاصی در بازار رخ ندهد
مطرح کنند تا در اسرع وقت  55662380توانند هر گونه شکایت خود را به اتحادیه با شماره میکارگر در پایان تصریح کرد: مردم 

 .به آن رسیدگی شود
 

 لینک خبر 
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 قلیم و منابع طبیعیا
 خبرگزاری فارس – 7/9/1397تاریخ : 

متر بارندگی از آغاز سال آبی جاری میلی 75ثبت   
متر رسیدمیلی 75.4)اول مهرماه( تاکنون به  97-98های کشور از ابتدای سال آبی حجم بارش .  

ها طی مدت مشابه یک کشور، میزان بارندگی های آبریز درجهگزارش خبرگزاری فارس، بر اساس آمار بارندگی تجمعی حوضهبه
متر گزارش شده استمیلی 24.1ها در این حوضه 96-97سال آبی  . 

متر رشد برخوردار بوده میلی 33ساله از  50متر بیشتر شده و نسبت به میانگین بلندمدت میلی 51.3این میزان بارش، از سال گذشته 
 .است

که سال گذشته آذرماه در متر از یکم تا ششم آذرماه ثبت شده است، در حالیمیلی 26.1تاکنون، متر بارندگی ثبت شده میلی 75.4از 

ایممتر بارش داشتهمیلی 9.4همین زمان فقط  . 
متر بارش و حوضه مرزی شرق با میلی 62بر اساس این گزارش، حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با  متر به میلی 1.5

اندیک برخوردار بوده های آبریز درجهکمترین میزان بارندگی حوضه ترتیب از بیشترین و . 
ویژه در بخش آب زیرزمینی ایران در دهه گذشته با خشکسالی هیدرولوژیکی بسیار شدیدی مواجه بوده که جبران این کمبودها به

 .نیازمند زمان بسیار طوالنی است
 لینک خبر
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  – 8/9/1397تاریخ :   

هزار هکتار زمین کشاورزی طرح رهبری در خوزستان زیر کشت رفتدویست و نود و پنج   
کشاورزی خوزستان معروف به طرح رهبر های  هزار هکتار از زمین 295معاون اجرایی موسسه جهاد نصر گفت:  -ایرنا  -اهواز 

طور کامل زیر کشت گندم آبی رفت معظم انقالب با بارندگی پاییزی به . 

درصد این زمین ها که در اختیار بهره برداران محلی  90حسن عالقه بند روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بیش از
بقیه به کشت جو و دانه روغنی کلزا اختصاص یافته استقرار گرفته زیرکشت محصول راهبردی گندم و  .  

وی با اشاره به بارندگی های موثر و فراگیر پاییزی در خوزستان بیان کرد: بارش های اخیر پاییزی نیاز بهره برداران محلی به 
  .کانال های آبیاری را به صفر رسانده و در مواردی خاک زمین های کشاورزی از آب اشباع شده است

معاون اجرایی موسسه جهاد نصر وابسته با وزارت جهادکشاورزی در ادامه متوسط برداشت گندم در این زمین ها را در سال گذشته 
تن در هکتار بیان و پیش بینی کرد در سال زارعی  3.5زراعی با وجود آنکه خوزستان با خشکسالی بی سابقه رو به رو بود حدود 

تن در هکتار برسد 4.5ب ، متوسط برداشت گندم در این زمین ها به جاری با تداوم بارش های مناس .  
 طرح رهبری درآمد کشاورزان تا چهار برابر افزایش داده است  **

عالقه بند افزود: درآمد کشاورزان زیرپوشش طرح کشاورزی رهبر معظم انقالب، در مقایسه با پیش از اجرای طرح نوسازی و 
چهار برابر شده است تجهیز این زمین ها ، سه تا .  

هزار هکتاری رهبر معظم انقالب است. این طرح همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر  550موسسه جهاد نصر مجری طرح ملی 
میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی سرعت گرفت 1.5با تخصیص  1392و امید در سال  .  

هزار هکتار به صورت رسمی در سفر اسحاق  295تجهیز و نوسازی هزار هکتاری شامل  550هفته پیش گام نخست این طرح  2

  .جهانگیری معاون اول رییس جمهوری به خوزستان به بهر برداری رسید
هزار هکتار از  265قرار است گام دوم این طرح ملی با تخصیص اعتبار مورد نیاز از محل صندوق توسعه ملی یا فاینانس در سطح 

به بهره برداری برسد 1400ن تا سال زمین های کشاورزی خوزستا .  
هزار هکتاری معظم له که بعدها به  800به خوزستان طرح  1375در سفر رهبرمعظم انقالب در سال  هزار هکتار کاهش  550

هزار هکتار این طرح در خوزستان و 500یافت به تصویب رسید.   .هزار هکتار آن در استان ایالم است 50
زار هکتاری رهبر معظم انقالب ، تولیدات ساالنه زراعی و باغی استان خوزستان از ه550با اجرای کامل طرح  میلیون تن  15.8

هزار فرصت شغلی جدید در بخش کشاورزی این استان ایجاد می شود 300میلیون تن خواهد رسید ضمن آنکه 25فعلی به   
 

.  
 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  – 3/9/1397تاریخ :   

 بارشهای پاییزی نگرانی عشایر خوزستان را برطرف کرد
مدیرکل امور عشایری خوزستان گفت: بارندگی های پاییزی اخیر به خصوص در مناطق شمال شرق استان که کانون  -ایرنا  -اهواز 

های این قشر زحمت کش و مولد را برطرف و آنها را امیدوار کرده است اصلی عشایر کوچ رو است نگرانی . 

علی رحم کریمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بارندگی ها ضمن آنکه مسیل های فصلی را پرآب کرده ، رشد 
ایش داده استمراتع در مناطق قشالقی استان خوزستان را برای تعلیف دام های سبک )گوسفند و بز( افز . 

وی با اشاره به برخی مشکالتی که بر اثر بارندگی ها در مناطق عشایری به وجود آمده است افزود: این مشکالت طبیعی است و 
عشایر از قبل همه تمهیدات الزم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی به کار بسته اند و اداره های امور عشایری در سطح استان 

وری آنان را برطرف می کنندنیز نیازهای ف . 
بارندگی های اخیر پاییزی در مناطق قشالقی خوزستان به صورت سیل آسا نبوده و همین مساله خسارتها به عشایر را  :کریمی افزود

 .به حداقل ممکن رسانده است
 توزیع علوفه دام بین عشایر **

تی( با قیمت مصوب بین عشایر خوزستان از چند روز پیش مدیرکل امور عشایری خوزستان گفت: توزیع علوفه دامی )جو واردا
 .شروع شده و هم اکنون نیز در حال انجام است

کریمی افزود: علوفه دامی مورد نیاز عشایر از طریق بندر امیرآباد وارد کشور می شود ولی به دلیل دوری مسافت و مشکالت 
تدریج می شودصنعت حمل و نقل کشور ، توزیع علوفه بین عشایر استان به  . 

روزه مجاز است افزود: با وجود آنکه رشد مراتع با 100وی با اشاره به اینکه تعلیف دام از مراتع برای عشایر برای یک دوره 
بارش رحمت الهی مناسب بوده ولی چرای بی رویه و خارج از تقویم ممنوع است ، با این حال بارندگی ها نیاز عشایر به علوفه 

داقل رسانده استوارداتی را به ح .  
 بارندگی ها آب شرب و دام عشایر را تامین کرد**

به گفته مدیر کل امور عشایری خوزستان ، بارندگی ها نیاز آبی عشایر و دام آنان را تامین و نگرانی اساسی آنان را برطرف کرده 
 .است

اده می کنند پرآب است افزود: بر اساس بازدید های کریمی با اشاره به اینکه همه مسیل ها فصلی که دام های عشایر از آنان استف
  .میدانی ، تاکنون گزارشی از خسارات وارده به عشایر خوزستان دریافت نشده و اکثر 'ایلراه های' عشایر نیز باز است

و چهارمحال و  مناطق قشالقی خوزستان میزبان دام عشایر استان های لرستان ، همدان ، ایالم ، اصفهان ، کهگیلویه و بویراحمد
 .بختیاری و کرمانشاه است

با خشکسالی بی سابقه در نیم قرن اخیر رو به رو بود که همین مساله مشکالت زیادی برای  96-97استان خوزستان در سال آبی 
 .عشایر استان به وجود آورد

شمال شرق و جنوب شرق استان  میلیون راس دام سبک به مدت هفت ماه در مناطق قشالقی ، شمال ،1.1این عشایر با داشتن 
 .خوزستان ساکن هستند

هزار راس دام سبک نیز در اختیار دارند و از مراتع استان بر اساس تقویم چرای دام ، 950عشایر خوزستان نیز حدود یک میلیون و 
 .استفاده می کنند

ه گوشت قرمز را تامین می کنددرصد نیاز کشور ب25بر اساس اعالم سازمان امور عشایری کشور ، عشایر ایران حدود  . 
 

 لینک خبر
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 اقلیم و منابع طبیعی
  

ایرنا  – 3/9/1397:  ختاری  

 انقالب برنج در آسیا
 پیشرفت های بزرگ در زمینه تولید برنج اصالح

مانند طوفان های فصلی و  برابر چالش های تغییرات اقلیمی،ژنتیک موجب تولید محصوالتی شده است که در  شده 

 باال آمدن آب دریاها، مقاومت بیشتری دارند
به نوشته این روزنامه که در بانگوک منتشر می شود، دانشمندان علوم کشاورزی در راستای پیشرفت هایی که یادآور 'انقالب سبز' 

اسکوبا' که در برابر طوفان و آفات مقاوم است، به پیشرفتی مهم در کاشت و تولید در چهار دهه پیش است، با تولید برنج موسوم به '
  .این ماده غذایی اساسی و اولیه آسیا دست یافتند

موسسه بین المللی تحقیقات برنج مستقر در فیلیپین ماه گذشته توافقنامه ای را با شرکت متنوع سازی محصوالت جهان برای تامین 
و نیم میلیارد نفر در جهان است، امضا کرد 3هزار گونه برنجی که در حال حاضر غذای روزانه  136ک بودجه حفاظت و تشری . 

به گفته 'متیو مورل'، مدیر موسسه بین المللی تحقیقات برنج، بانک ارزشمند ژن این موسسه به بخش اساسی تالش های جهانی در 
 .زمینه مقاوم تر کردن برنج تبدیل شده است

هکتار  20می گویند که در استان ساحلی شاندونگ چین به موفقیت های اولیه در رابطه با طرح مربوط به رشد برنج در دانشمندان 
قلیایی، به ویژه در دلتای رود زرد، دست یافته اند. این دانشمندان معتقدند، اجرای این طرح در این منطقه  –دشت گلی و خاک نمکی 

ر را تامین کندمیلیون نفر دیگ 80می تواند غذای  .  
برای رشد برنج در آب شور در تالشند  1970صرفنظر از جار و جنجال های پیرامون برنج اصالح شده ژنتیک، دانشمندان از دهه 

تن محصول می دهند 9و اکنون، موفق به کشت گونه هایی شده اند که در یک هکتار، چهار و نیم تا  .  
و صد هزار تن برنج، بزرگ ترین وارد کننده جهان بود چین سال گذشته با وارد کردن پنج میلیون نیجریه، فیلیپین، ایران و اندونزی  .

در رتبه های بعدی قرار داشتند. هند در آن سال بزرگ ترین صادرکننده برنج جهان بود و تایلند، آمریکا، پاکستان و ویتنام پس از هند 
  .قرار داشتند

دف اصلی دولت های آسیایی است، نبود آب و زمین های جلگه ای مانع از دستیابی به موفقیت در حالی که خودکفایی در تولید برنج ه
 .مورد نظر آنها شده است

 450میلیارد نفر می رسد، از  5.2که جمعیت این قاره به  2050طبق برآورد انجام شده، مصرف برنج مصرفی مردم آسیا تا سال 
درصد برنح تولید شده در جهان را مصرف 90ساالنه حدود 2050. جمعیت آسیا تا سال تن افزایش می یابد 525میلیون تن فعلی به 

  .می کند
برنج اسکوبا تنها با غوطه ور شدن در آب رشد می کند و باید آن را در حالت استراحت قرار داد و اجازه داد که تا عقب نشینی 

هزار هکتار از اندونزی زیر کشت برنج اسکوبا  430گالدش و هزار هکتار از زمین های هند و بن 600سیالب انرژی ذخیره کند. 
و نیم تن برنج اسکوبا به دست می آید 6و نیم تا 4قرار دارد. در شرایط عادی، از هر هکتار  . 

 
 لینک خبر
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  – 5/9/1397تاریخ :   

تیم جهاد کشاورزی به مناطق زلزله زده اعزام شدده   

ارزیاب این سازمان برای بازدید و برآورد خسارت  تیم 10رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت:  -ایرنا  -کرمانشاه 

صنایع کشاورزی در مناطق زلزله زده مستقر شده است وارده به دام، اماکن دامی، . 

ی روز دوشنبه پس از بازدید از تعدادی از روستاهای سرپل ذهاب، گیالنغرب، قصرشیرین و شرکت در ستاد مدیریت خسرو شهباز
بحران استان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به منظور امداد رسانی به مردم مناطق زلزله زده، تمام امکانات و ماشین آالت 

دیریت بحران در مناطق زلزله زده قرار گرفته استسازمان جهاد کشاورزی در اختیار ستاد م . 
تیم از ساعات اولیه وقع زلزله به مناطق روستایی و عشایری اعزام شده اند 10وی گفت: پرسنل این سازمان در قالب  . 

مپزشکی با اکیپ از اداره کل دا 16رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: عالوه بر اکیپ های این سازمان، 
تجهیزات کامل دفن بهداشتی و ضدعفونی اماکن دامی به مناطق زلزله زده اعزام شده اند و در صورت احتیاج با هماهنگی های انجام 

 .شده، اکیپ های استان های همجوار نیز اعزام می شوند
اداره کل دامپزشکی  1512اره تماس شهبازی از دامداران، مرغداران و آبزی پروران درخواست کرد در صورت تلفات دامی با شم

 .استان تماس حاصل نمایند
دستگاه تانکر آبرسان اداره کل امور عشایر نیز به مناطق زلزله زده اعزام شده است 30گفتنی است ، تاکنون  . 

ستان درجه در مقیاس امواج درونی زمین )ریشتر( غرب ا 6.4و هفت دقیقه یکشنبه شب زمین لرزه ای به بزرگی  20ساعت 
 .کرمانشاه را لرزاند

 17به گزارش ایرنا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گزارش داد، این زمین لرزه در عمق هفت کیلومتری زمین و در فاصله 
کیلومتری مرکز کرمانشاه رخ داده است 127کیلومتری گیالنغرب و  33کیلومتری قصرشیرین و  18کیلومتری سرپل ذهاب،  . 

شدید بود که در تمام نقاط استان کرمانشاه احساس شد و اکثر مردم را به معابر عمومی و پارکها کشاند این زلزله به حدی . 
پس  161ریشتری یکشنبه شب سرپل ذهاب ، تاکنون  6.4مسئول شبکه لرزه نگاری استان کرمانشاه گفت: پس از وقوع زمین لرزه 

 .لرزه در استان به وقوع پیوسته است
کیلومتری شهرستان  32کیلومتری بخش ازگله و  11آبان سال گذشته بوده که در  21ریشتری  7.3ه زمین لرزه این زلزله پس لرز

کشته و  620سرپل ذهاب رخ داد و  مصدوم داشت 386هزار و  12 . 
انقالب  روستای استان کرمانشاه خسارت وارد کرد و براساس ارزیابی بنیاد مسکن 930شهرستان و یک هزار و  10این زلزله به 

هزار واحد مسکونی شهری و روستایی آسیب کلی و جزئی دیده اند 100اسالمی حدود  . 
 

 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83112696


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول آذر 

 

23 http://awnrc.com/index.php 

 اقلیم و منابع طبیعی 
باشگاه خبرنگاران جوان  – ۶/9/1397تاریخ :   

  محدودیتی برای کشت غالت در مناطق سردسیر و معتدل نیست/ضرورت برقراری کشیک های شبانه در واحدهای دامداری
فت: با توجه به ورود سامانه جدید بارشی از پایان هفته به کشاورزان توصیه می شود که کشت غالت را در مناطق سردسیر حقیقت گ

  .و معتدل ادامه دهند
ارت و کشاورزیصنعت،تجمسعود حقیقت مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

، از استمرار بارش باران طی روزهای آتی در برخی مناطق کشور خبر داد و گفت: امروز با خروج سامانه باشگاه خبرنگاران جوان
یش خواهد یافتدرجه افزا 10تا  6بارشی از شرق کشور، دما در استان های ساحلی خزر بین  . 

وی افزود: با توجه به ورود سامانه جدید بارشی از پایان هفته در کشور به کشاورزان توصیه می شود که کشت غالت را در مناطق 
 .سردسیر و معتدل ادامه دهند

دامداران و مرغداران حقیقت با اشاره به اینکه پدیده خاصی در سایر مناطق کشور نداریم، گفت: با توجه به افت دمای صبح گاهی از 
 .تقاضا داریم که به طور مداوم کشیک های شبانه را در واحدهای خود انجام دهند

 بیشتر بخوانید: کشاورزان هشدارها را جدی بگیرند/ فراهم بودن شرایط برداشت شلتوک در استان های نوار ساحلی
سبب سرمای صبح گاهی ،  مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی ادامه داد: هم اکنون به گلخانه داران توصیه می شود که به

مراقب دمای گلخانه های خود باشند و همواره سوخت مورد نیاز را تامین کنند تا مشکلی برای محصوالت و گیاهان گلخانه ای اتفاق 
 .نیفتد

شت وی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه اوج بارش ها به پایان رسیده است، کشاورزان نگرانی خاصی راجع به کشت و بردا

 .محصول نداشته باشند
 

 لینک خبر
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 اقلیم و منابع طبیعی 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 2/9/1397تاریخ :   

  برداری حداکثری از طبیعت و اقلیم به کجا رسید؟ریزی برای بهرهسند برنامه
اقتصادی، فنی و صنعتی به آمایش سرزمینی معطوف  ها از حیثکننده در توسعه اقتصادی کشوریکی از ضروریات اصلی و تعیین

شودمی .  
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   در هر  ،،مقوله توسعه و دستیابِی به آنگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

کشوری،مستلزم مجموعه ای از الزامات و پیش نیازهای خاص به خود خواهد بود که در فقدان آن،دستیابی به هدفگذاری های تعریف 
 .و تعیین شده ناممکن است

از به تعبیر دیگر،این الزامات و اقتضائات به مثابه حلقه هایی از یک زنجیره،تکمیل کننده یکدیگر هستند و از منظر بسیاری 
کارشناسان و صاحب نظران حوزه فنی،اقتصادی،صنعتی،آمایش سرزمینی از نمونه مولفه های ضروری در موضوع توسعه به شمار 

 .می رود
به واقع،مقوله آمایش سرزمینی در عرصه های متعددی همچون اقتصادی،تولیدی،صنعتی و حتی فرهنگی و ورزشی قابل بحث و 

زارش،آمایش سرزمینی و نقش آن در توسعه اقتصادی،تولیدی و صنعتی مورد بحث و بررسی بررسی است که البته در ذیل این گ
 .قرار می گیرد

در طول سالیان اخیر مباحثی در این خصوص به بحث گذاشته شده و قطعا در صورت توجه جدی به عنصر مذکور در دهه های 
از عرصه های کشور واقع می شد و امروز کشور،نظام و  پیشین و البته عملیاتی و اجرایی ساختن آن،تحولی شگرف در بسیاری

 .مردم ، تواَماِن با یکدیگر از مواهب ارزنده و ارزشمند آن برخوردار می شدند
به واقع،در قالب آمایش سرزمینی به فرصت ها،تهدیدات،استعدادها و نقاط ضعف و قوت عرصه جغرافیایی کشور به عنوان بستر 

و کالِن کارگزاران حکومتی و فعاالن بخش خصوصی،بصورتی دقیق و موشکافانه پرداخته می شود و  پیاده سازی سیاست های خرد
بر مبنا و اساس آن،تعریف و طراحی دستور کارهای مورد نیاز کشور در راستای پیشرفت و توسعه و رفع و دفع نارسایی ها مد نظر 

 .قرار می گیرد
هزار متر مربع به مراتب پیچیده تر  648میلیون و  1ایران با وسعِت بیش از طبیعتا این ساز و کار در خصوص کشوری همچون 

خواهد بود و اساسا این پهنه و عرصه وسیع جغرافیایی با بافت و طبیعت و اقلیم متنوع،مستلزم برنامه ریزی هایی به فراخوِر شرایط 
 .برخوردار از آن است

یازمند برنامه ریزی های مقتضی و خاص به خود است و پیاده سازی عینی به عنوان مثال،شهرهای کویری و گرم و خشک ایران،ن
 .این برنامه ها در خطه شمالی کشور و بالعکس ناممکن،سخت و هزینه َبر خواهد بود

توجه به ظرفیت های بنادر ایرانی،مناطق کوهستانی،حوزه های کویری،بخش های حاصلخیز موضوع دسترسی این مناطق به حمل و 
گاه ها،مسیرهای دریایی،حمل و نقل ریلی،اقتصاد دریایی، استعدادهایی که در بخش ُکریدر هوایی از آن برخوردار نقل،فرود

هستیم،استعدادهای نهفته شده در عرصه زراعت،کشاورزی و باغداری که به تبع در تمامی نقاط ایران یکسان نیست و ده ها و صدها 
لب آمایش سرزمینی قابل بحث و بررسی هستندموضوع دیگر،از نمونه مسائلی است که در قا . 

به واقع،فاسد شدن برخی از محصوالت کشاورزی و یا عدم فروش آن از یکسو و نیازمند شدن کشور به واردات محصوالت مشابه 
ناطق علی آن،هزینه َبر بودن برخی تولیدات و باال رفتن قیمت تمام شده آن ،افزایش هزینه حمل و نقل، ظهور بیکاری در برخی م

 .رغم برخورداری از فرصت ها و ظرفیت های انبوه و ...، عمدتاً ریشه در غفلت از آمایش سرزمینی دارد
صنعت،تجارت و کشاورزیحسین گروسی،عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار   

،ضمن اشاره به نقش بسیار مهم و برجسته آمایش سرزمینی در حصول توسعه پایدار اظهار کرد:توجه به این مقوله از سوی بسیاری 
 .از جوامع توسعه یافته جهان ، موید نقش نافذ و برجسته آن در تسریع و تسهیل فرآیند توسعه است

ِه بسیار به استعدادها و توانمندی های خود،به تعریف و طراحی وی افزود:به عنوان نمونه کشوری همچون کره جنوبی با توجُ 
 .استراتژی ُمَدَون در حوزه کشتی سازی مبادرت ورزید

گروسی گفت:متخصصان کره ای با توجه به دسترسی مطلوب و آسان خود به آب ها،این استراتژی را تعریف و طراحی کرده اند و 
در دستیابی به پیشرفت های برجسته در صنعت مذکور شدیقینا این ویژگی،مسبب حرکت پرشتاب آنها  . 

عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:طبیعًتا راه اندازی چنین صنعتی در مناطق خشک و بی آب 
 .و علف،منتج به نتایج مطلوب نخواهد شد

برخورداری از بافت طبیعی خاص و ویژه و تنوع زیست  وی افزود:در نمونه ای دیگر،کشوری همچون آفریقای جنوبی به دلیل
جانداران و حیات وحش در آن،توسعه گردشگری دراین مناطق را دستور کار قرار داد و امروزه در سایه این ظرفیت،جمع کثیری از 

که قطعا تمامی این  گردشگران برای حضور در این مناطق و مشاهده عینی حیات وحش آفریقای جنوبی به این کشور عزیمت می کنند
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موارد و صدها مورد اینچنینِی دیگر نه بصورت خلق الساعه،بلکه با برنامه ریزی،آینده نگری، سنجش و احصای ظرفیت ها به بار 
 .نشسته است

گروسی تصریح کرد:در نقطه مقابل در کشوری همچون ایران،با وجود برخورداری از فرصت های انبوه و متکثر به دلیل کم توجهی 
به آمایش سرزمینی،نه تنها از استعدادهای موجود،بهره وری حداکثری نشده،بلکه بعضا شاهد هزینه ها و خساراتی جدی بوده ایم و به 

 .عنوان نمونه امروزه بخشی از معضل و بحران کم آبی کشور، ریشه در همین غفلت ها دارد
ایران،اقدام به ساخت و راه اندازی صنایع بسیار آب َبر شده که وی در تشریح این موضوع گفت:به عنوان نمونه در شهرهای کم آب 

 .به تبع خروجی و نتیجه چنین تصمیماتی،مطلوب و سودآور نیست
چندی پیش،یوسفی،فرماندار سابق ورامین در نشست مشترک ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی 

بعد از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی،یک استراتژی سازنده روی کارآمد و همین امر استان تهران،در این خصوص اظهار کرد:
باعث دستاوردها و کاهش برخی از نارسایی ها و مشکالت شد اما به تدریج غفلت ها و بی توجهی هایی در این خصوص)آمایش 

 .سرزمینی( بروز پیدا کرد
ه حوزه آب معطوف می شود به صورت معکوس به سمت آب حرکت وی افزود:امروز که یکی از بزرگ ترین مصائب کشور ب

 .کردیم و به تبع در حال حاضر کشور با فجایع بزرگی همچون خشکی تاالب ها، رودخانه ها و چشمه ها مواجه شده است
توانمند تر  یوسفی گفت:شهرهایی همچون اصفهان،یزد و...در جنوب کشور می توانستند در حوزه گردشگری به مراتب درخشان تر و

ازامروز ایفای نقش کنند،اما برای پیشرفت این مناطق،توسعه مضاعف صنایع در این نواحی را در دستور کار قرار دادیم و همین 
 .تصمیم نادرست،ُمنجِر بِه کمبود هر چه بیشتر آب در این حوزه ها شده است

 بهره وری حداکثری از فرصت های موجود،ضرورت مقابله با تحریم ها
ر سایه آمایش سرزمینی،می توان از فرصت ها و ظرفیت های موجود به بهترین نحو ممکن استفاده و بهره برداری کرد،امری که د

مقاومتیاقتصاد )استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود(در چارچوب و قالب سیاست های موسوم به  نیز مورد تاکید قرار گرفته  
 .است

به واقع با توجه به آمایش سرزمینی می توان مقاومتی تر شدن اقتصاد را به حد اعال رساند و به مدد این توفیق بر سخت ترین تحریم 
 .هاِی دشمن غلبه کرد

می نیز در گفت و گو با خبرنگار محمد جواد جمالی نوبندگانی،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسال
،در تشریح راهکارهای موثر در مقابله با تحریم ها و مهار و تعدیل آن اظهار کرد:نیروی انسانی صنعت،تجارت و کشاورزی

سیار دیگری که در اقصی نقاط این کشور موج می تحصیلکرده،با سواد و متخصص،منابع طبیعی و زیرزمینی و موارد اینچنینی ب
زند،از ابزارها و ظرفیت های سازنده و تعیین کننده در مقابله و مبارزه با تحریم ها به شمار می رود که البته پرهیز از خام فروشی و 

ه از این ظرفیت ها به شمار می تالش برای گرایش به اقدامات و فرآوری هایی با ارزش افزوده بسیار،الزمه استفاده مطلوب و سازند
 .رود

به واقع،عملیاتی شدن تمامی این مولفه ها،مستلزم تعریف،طراحی و فراتر از آن عملیاتی و اجرایی ساختن این دستورکارها و )

و  الزامات و اقتضائات آمایش سرزمینی است و قطعا برای عبور از تهدیدات و تحریم های اقتصادی دشمن و نائل شدن به توسعه
 (پیشرفت پایدار،می باید به این ضرورت بیش از گذشته توجه شود

 تهیه سند آمایش سرزمینی در دستور کار دولت دوازدهم قرار گرفته است
تاکید بر لزوم تهیه سند آمایش ،ضمن صنعت،تجارت و کشاورزی  معصومه ابتکار،معاون رئیس جمهور در گفت و گو با خبرنگار

 .سرزمینی گفت:به واقع سند مذکور یکی از مهمترین اسناد در حوزه برنامه ریزی در سطح کالن کشور به شمار می رود
به زعم وی،یکی از مبانی اصلی در برنامه ریزی به موضوع آمایش سرزمینی و تهیه اولویت و مکان یابی های مختلف در توسعه 

گردد و سیاست دولت دوازدهم نیز در این قالب و چارچوب استوار شده استکشور باز می  . 
امید آن می رود با به نتیجه رسیدن این سند و البته اجرایی شدن آن از سوی تمامی دستگاه ها،فرآیند توسعه،شکوفایی و پیشرفت ایران 

 .اسالمی با دوام و قوت افزون تری پیش رود
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها
 خبرگزاری فارس – 7/9/1397تاریخ :

هزار و چهارصدو هفتاد تومانی گندم  چراغ سبز دولت به قاچاق معکوس با اعالم قیمت   
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به افزایش قیمت جهانی گندم و اختالف قابل توجه با قیمت اعالمی دولت 

تحویل در سیلوها به طور غیرقانونی از مرز خارج احتمال بروز مشکل قاچاق معکوس افزایش یافته است و گندم به جای 

  .خواهد شد

است که " قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی" با  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس: چند سالی

کشور هدف حمایت از کشاورزان به تصویب رسیده است. با توجه به اینکه محصول تولیدی درصد باالیی از کشاورزان 

مشمول این قانون است لذا قیمت اعالمی محصول توسط شورای عالی اقتصاد برای بیشتر کشاورزان کشور و 

برای آینده خود   هایشان سرنوشت ساز است. کشاورز در صورت متعهد بودن دولت به تعهدات خود مطابق قانون،خانواده

های خود رسیدگی خواهد به قیمت محصول خود به بقیه دغدغه کند و با خیالی آسوده از فروش به موقع ومیریزی برنامه

 .کرد

انگیزگی اما امروزه شاهد نقض مکرر این قانون توسط دولت هستیم که در صورت ادامه این روند شاهد دلسردی و بی

بودوابستگی کشور به بیگانه خواهیم   کشاورزان در کشت محصوالت اساسی ونیازمندی کشور به واردات و نهایتا . 

وگو با خبرنگار سید رضی نوری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی در گفت

گذشته به قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی  اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: دولت امسال نیز مثل سال

تومان را به عنوان قیمت خرید  1470کشاورزی قیمت تومانی وزارت جهادو  1800رغم پیشنهاد علی  عمل نکرد و

ماه و امسال با حدود  8شد که سال گذشته با حدود اعالم کرد.این قیمت باید تا پایان شهریور اعالم می 98-97تضمینی سال 

ماه تاخیر اعالم شد 2 . 

االت ها و ماشینرگری و هزینه نهادههای کابها و هزینهاگر موارد هزینه از جمله اجاره بهای زمین و آب نوری افزود:

کشاورزی و... به عنوان هزینه تمام شده برای کشاورز در نظر بگیریم با قیمت اعالمی متناسب نیست و قطعا جوابگوی 

شد کشاورز نخواهد . 

تا  0024عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اظهارداشت: با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت جهانی هر کیلو گندم 

تومان است، تفاوت قابل توجه قیمت گندم در داخل و خارج باعث معضل قاچاق معکوس خواهد شد و گندم به جای  2800

کننده استگیرد و لذا این مسئله بسیار مهم و نگرانتحویل در سیلو راه غیر قانونی را پیش می . 

ها فقط در مورد گندم نبوده ط دولت گفت: این نقض قانونگذشته توس وی با اشاره به نقص قانون خرید تضمینی گندم در سال

یکی از  .است و در خصوص محصوالت دیگر هم اتفاق افتاده که نهایتا باعث سلب اعتماد کشاورزان به ما خواهد شد

اعتمادیهای ما مسئولین است لذا این بیفعالیت یک فعال اقتصادی در کشور آرامش خاطر از وعده  های اساسیرکن

قطعا باعث بروز مشکالت اساسی در کشور خواهد شد  ها . 

مجلس شورای اسالمی در خصوص راهکار بهبود وضعیت کشاورزان گفت: پیشنهاد من برای بهتر مدیریت کردن  نماینده

این موضوع و کمک به حل مشکالت به صورت اساسی، ورود محصوالت کشاورزی به بورس کاالست. در بورس هم 

شودخواه ناخواه کاالی با کیفیت ارائه میشفافیت هست و  . 

وی تصریح کرد: با توجه به تجربیات سالهای گذشته باید این واقعیت را بپذیریم که دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان 

د بلکه باید مشکل دارد و منابع مالی الزم برای این کار را ندارد لذا نباید همه امیدمان به پشتیبانی مالی دولت از کشاورز باش

کمک دولت را به عنوان راهی کمکی یا پشتیبان در کنار فروش محصوالت کشاورزی در بازار بورس در نظر گرفت 

ها و آموزش کشاورزان برای ورود های الزم خرید محصوالت اساسی کشاورزی از جمله انبارهمچنین تقویت زیر ساخت

 .به بورس و غیره نیز حائز اهمیت است

ایان گفت: ما در سال گذشته ورود محصوالت اساسی کشاورزی مثل ذرت را به بازار بورس در برخی شهرها نوری در پ 

آمیز بوده آزمایشی موفقیت توان گفت این طرحتجربه کردیم و با توجه به رضایت کشاورزان که شاخص موفقیت ما است می

 .است

 لینک خبر

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13970907000239/-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-40-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول آذر 

 

28 http://awnrc.com/index.php 

 بازار و قیمت ها 
 تاریخ : 1397/9/2 –باشگاه خبرنگاران جوان 

  هزار تومان 90اختصاص ارز یارانه ای به واردات روغن زیتون نیست/قیمت هر شیشه روغن زیتون خبری از 
تومانی به واردات روغن زیتون،اما تاکنون این امرصورت نگرفته است 4200یک مقام مسئول گفت:علی رغم اختصاص ارز  .  

صنعت،تجارت و کشاورزینادر جاللت عضو شورای ملی زیتون در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

، درباره آخرین وضعیت اختصاص ارز یارانه ای به واردات روغن زیتون اظهار کرد: علی رغم پیگیری های صورت گرفته جوان
چرا که موضوع از سوی   تومانی به واردات روغن زیتون ، اما تاکنون این امرصورت نگرفته 4200اختصاص ارز مبنی بر 

 .وزارت جهاد کشاورزی در حال بررسی است
وی افزود: با توجه به آنکه تمامی هزینه های تولید با ارز آزاد پرداخت می شود، از این رو حمایت از باغدار داخلی یک ضرورت 

ر می رودبه شما . 
 15تا  10روغن زیتون داخل   هزار تن روغن زیتون در داخل تولید می شود، بیان کرد: 4تا  3جاللت با اشاره به اینکه ساالنه 

 .درصد باید باالتر از روغن وارداتی خریداری شود تا باغداران متضرر نشوند
هزارتن زیتون در سال جاری/زنگ خطر کاهش مصرف زیتون به صدا درآمد 80بیشتر بخوانید: پیش بینی تولید   

 
هزار تومان  90ت روغن زیتون گفت: هم اکنون هر شیشه روغن زیتون باالی عضو شورای ملی زیتون درباره آخرین وضعیت قیم

 .در بازار توزیع می شود که این امر در کاهش مصرف تاثیر بسزایی داشته است
هزار تن اعالم کرد و افزود: با توجه به آنکه مقداری زیتون کنسروی از سال گذشته روی دست  80وی مجموع تولید زیتون را 

هزارتن از این میزان به سمت روغنی شدن برود 4تا  3گان باقی مانده است، از این رو پیش بینی می شود که تولیدکنند . 
جاللت در پایان نسبت به شیوع آفت مگس زیتون خبر داد و گفت: اگرچه آفت مگس زیتون در برخی باغات رویت شده است، اما هم 

باغات داشتاکنون نمی توان اظهار نظری درباره میزان خسارت  . 
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان باشگاه  – 5/9/1397تاریخ :   

  نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/ مرغ ارزان شد
ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعالم کردرئیس اتحادیه پرنده و  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت و گو با خبرنگار  شگاه گروه اقتصادی با 

 7تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  100، از کاهش خبرنگاران جوان
400هزار و  ، توزیع درب واحدهای صنفی 200هزار و  10، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه   11و خرده فروشی  500هزار و  10

تومان است 300هزار و  . 
تومان  300هزار و  11و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  300هزار و  10رخ هر کیلو ران مرغ با کمر را به گفته وی ن

 .است
هزار و فیله مرغ  19هزار، سینه بدون کتف  18یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: قیمت هرکیلوگرم سینه با کتف 

 .هزار تومان است 21
تومانی مرغ 9800: اعتراض مرغداران به تصویب نرخ بیشتر بخوانید  

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش تقاضا را دلیل اصلی افت قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه 
 .و تقاضا پیش بینی می شود که روند نزولی قیمت مرغ در بازار استمرار یابد

هزار و  7هر کیلو مرغ زنده را وی در پایان نرخ واقعی  هزار تومان دانست و  11  و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها 200

 .افزود: با توجه به روند کاهشی تقاضا برای خرید مرغ پیش بینی می شود که قیمت مرغ به نرخ واقعی خود در بازار برسد
 
 

 لینک خبر 
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 بازا رو قیمت ها
باشگاه خبرنگاران جوان  – 2/9/1397تاریخ :   

  هزار تومان 32آال رو هستند/ قیمت هر کیلو قزلها روبهآال با مشکل تأمین نهادهتولیدکنندگان قزل
ها از درصد نهاده 40تا  30با توجه به مشکالت پیش روی تولیدکنندگان، تمام تالش اتحادیه برآن است که یک مقام مسئول گفت: 

 .وزارت جهاد کشاورزی تأمین شود
کشاورزی صنعت،تجارت ووگو با خبرنگار زاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سرد آبی در گفتآرش نبی گروه اقتصادی باشگاه  

ها در بازار اظهار کرد: تاکنون با وزارت جهاد کشاورزی در های پیش روی تأمین نهاده، با اشاره به چالشخبرنگاران جوان
ها را به صورت رسمی درصد نهاده ۴0تا  30ر آن است تا که تمام تالش اتحادیه بها به توافق نرسیدیم در حالیخصوص تأمین نهاده

ها متعادل شوداز وزارت جهاد کشاورزی تأمین کند تا با تزریق به بازار، قیمت . 
های خوراک وی افزود: با وجود آنکه تولیدکنندگان حاضر به گران فروشی نیستند، از این رو اتحادیه قرار است با هماهنگی کارخانه

بازارها از دست نرود  ها را متعادل کند تا با افزایش روز افرون قیمت و کاهش قدرت خرید خانوارهاقیمت نهادهدام و طیور،  . 
ها های مورد نیاز تولیدکنندگان نشود، بدیهی است که هیچ مهاری بر بروی قیمتبه گفته نبی زاده اگر حمایتی در بخش تامین نهاده

 .نمی توان داشت
هزار و  21اعالم کرد و گفت: هر کیلو قزل آال با قیمت  هزار تومان 20کنونی هر کیلو قزل آال سر مزرعه را  مسئول نرخاین مقام

شودهزارتومان در خرده فروشی ها عرضه می 32تا  28هزار تومان در عمده فروشی و  22تا  500 . 
کمیسیون کشاورزی و معاونت بازرگانی وزارت جهاد  ها، نگرانی خود را بارها بهوی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت نهاده

 .کشاورزی مطرح کردیم که اگر تدابیری اندیشیده نشود، افزایش قیمت قابل کنترل نخواهد بود
 بیشتر بخوانید: افزایش قیمت ماهی ارتباطی به کمبود تولید ندارد

های خوراک ها به طور مستقیم از وزارت جهاد کشاورزی دریافت شود و در اختیار کارخانههدرصد نهاد ۴0به گفته نبی زاده، اگر 
رو هستندتومانی با مشکالتی روبه ۴200های خوراک در تامین ارز ها متعادل می شود چرا که کارخانهقرار گیرد، قیمت . 

وزارت جهاد کشاورزی جداست، بیان کرد: با توجه به حساسیت  مدیرعامل اتحادیه آبزیان با انتقاد از این مسئله که سازمان شیالت از
ها از وزارت جهاد ها و جلوگیری از افزایش قیمت، موضوع تأمین بخشی از نهادهکمیسیون کشاورزی مجلس به موضوع تامین نهاده

 .کشاورزی در حال پیگیری است
ها، نمی توان پیش بینی کرد: با توجه به نوسان نرخ نهادهوی در پایان درباره آخرین وضعیت تولید و صادرات قزل آال تصریح 

 .خاصی راجع به میزان تولید و صادرات قزل آال داشت
 

 لینک خبر 
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ها  بازار و قیمت  
باشگاه خبرنگاران جوان  – ۶/9/1397تاریخ :   

  تحوالت بازار مرغ و ماهی/قیمت مرغ واقعی است 
اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع ماهی در بازار را اعالم کرد رئیس .  

صنعت،تجارت و کشاورزیمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

هزار و  7، از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری خبرنگاران جوان 500 ،

، توزیع درب واحدهای صنفی 200هزار و  10مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه   300  هزار 11و خرده فروشی  400هزار و  10

 .تومان است
ی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته و تومان  300هزار و  11و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  300هزار و  10

 .است
هزار و  19هزار، سینه بدون کتف  18یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف 

 .هزار تومان است 21فیله مرغ 
تومانی مرغ 9800تر بخوانید: اعتراض مرغداران به تصویب نرخ بیش  

تومان  300هزار و  11تا  11و مرغ آماده به طبخ  500هزار و  7رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را 
شت و تنها بسته به میزان تقاضا اعالم کرد و گفت: با توجه به وضعیت کنونی عرضه و تقاضا، قیمت مرغ نوسان چندانی نخواهد دا

تومانی در نوسان باشد 300تا  200در روزهای مختلف هفته ممکن است با تلورانس  . 
یوسف خانی نرخ کنونی مرغ در بازار را واقعی دانست و افزود: قیمت کنونی مرغ جوابگوی هزینه تولید و سود جزئی برای 

 .مرغداران است
قیمت مشتقات مرغ در مغازه ها با نرخ های باالتری عرضه می شود، بیان کرد: قیمت مشتقات وی در پاسخ به این سوال که چرا 

تابع کیفیت است و ممکن است در برخی خرده فروشی ها به سبب افزایش کیفیت با نرخ های باالتری به فروش رسد چرا که نرخ 
 .های کنونی، متوسط قیمت های موجود در بازار است

درصدی قیمت ماهی نسبت به سال گذشته در بازار خبر داد و گفت: باتوجه به افزایش تقاضا در آستانه  100ش یوسف خانی از افزای
 .شب یلدا ممکن است، قیمت ماهی با نوساناتی در بازار روبرو شود

داشته است، تصریح کرد: رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در پایان با اشاره به اینکه قیمت ماهی نسبت به هفته گذشته در بازار نوسانی ن

هزار،  70رخو هزار، س 23هزار، کپور  95هزار، راشگو جنوب  55هزار، شیر نیزه ای  24هم اکنون قیمت هر کیلو قزل آال 
هزار تومان است 125هزار و سالمون نروژ  65شیرجنوب   

 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 7/9/1397تاریخ :   

  نرخ جدید مرغ و انواع ماهی در بازار/ قیمت مرغ به ثبات رسید
جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار را اعالم کردرئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتمهدی یوسف گروه اقتصادی باشگاه  

، 500هزار و  7، از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری اران جوانخبرنگ
هزار و  10، توزیع درب واحدهای صنفی 200هزار و  10مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه   300هزار و  11و خرده فروشی  400

 .تومان است
تومان  300هزار و  11و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  300هزار و  10ا کمر به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ ب

 .است
 19هزار، سینه بدون کتف  18خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: متوسط قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف یوسف

هزار تومان است 21هزار و فیله مرغ  . 
 بیشتر بخوانید: آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی/قیمت مرغ واقعی است

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش تقاضا در برابر عرضه را دلیل اصلی ثبات قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به 
تومانی قیمت در بازار همراه باشد 300تا  200رانس وضعیت کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می شود که قیمت مرغ تنها با تلو . 

هزار، شیرنیزه ای  24هزار، قزل آال  23هزار، کپور  65وی درباره آخرین تحوالت بازار ماهی گفت: قیمت هر کیلو شیرجنوب 
هزار،  62اه هزار، حلوای سی 60هزار، هامور جنوب  13هزار، آزاد دزفولی  25هزار، سفید پرورشی  37هزار، تیالپیا  55

هزار، سالمون نروژ  70هزار، سرخو  95هزار، راشگو جنوب  65شوریده بندر   24هزار، سارم  55هزار، سنگسر طالیی  125

های اخیر نوسانی نداشته استهزار تومان بوده که این رقم نسبت به هفته 45هزار و سنگسر شهری  . 
آستانه شب یلدا ممکن است که قیمت ماهی مجددا با نوساناتی در بازار خانی در پایان تصریح کرد: با افزایش تقاضا در یوسف

رو دروشوبه . 
 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
ایرنا  – 8/9/1397تاریخ :   

تومان است 493قیمت هرعدد تخم مرغ در میادین پایتخت   
تخم مرغ طرح تنظیم بازار در این میادین را  قیمت هر عددسازمان مدیریت و نظارت بر میادین شهرداری تهران  -ایرنا -تهران

تومان اعالم کرد 493 . 

تا  700عددی با وزن هزار و  30به گزارش ارسالی روز سه شنبه روابط عمومی این سازمان به ایرنا، قیمت هر شانه تخم مرغ 
تومان است 800و  هزار 14گرمی طرح تنظیم بازار در میادین میوه و تره بار پایتخت  800هزار و  . 

هزار و  16خارج از طرح تنظیم بازار نیز به قیمت  گرمی تخم مرغ 700تا هزار و  600بر اساس این گزارش هر شانه هزار و 
به شهروندان عرضه می شود 900 . 

تا هزار و  801گرمی و هزار و  800تا هزار و  701عددی هزار و  30همچنین شانه های  هزار و  17گرمی به ترتیب  900

تومان است 900هزار و  18و  900 . 
عددی تخم مرغ نیز به 12و  15، 20براساس نرخنامه ارائه شده از سوی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار تهران، بسته های 

تومان در بازارهای پایتخت عرضه می شود 800هزار و  7و  100هزار و  9، 300هزار و  12ترتیب  . 
تومان است 100هزار و  4عددی نیز  6هزار تومان و بسته های  6عددی تخم مرغ  9قیمت بسته های  . 

بایست از لحاظ وزنی و حجمی یکنواخت باشند و درج مشخصات های شناسنامه دار میاین گزارش افزوده است که تمامی تخم مرغ
امی استها الزشامل تاریخ تولید، انقضا و نام واحد تولیدی بر روی هر عدد از تخم مرغ . 

میدان و بازار میوه و تره بار در سطح شهر تهران وجود دارد 240به گزارش ایرنا، بیش از  . 
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 تاریخ : 1397/9/6 – باشگاه خبرنگاران جوان

  درصدی قیمت نان کذب است 20افزایش 
درصدی قیمت نان در تهران صحت ندارد20رئیس اتاق اصناف ایران گفت: افزایش  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در گفت ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

ای برای افزایش قیمت نان وجود درصدی قیمت نان اظهار کرد: درحال حاضر مصوبه 20درخصوص شایعات مبنی بر افزایش 
 .ندارد
با اشاره به اینکه بخش نان باید ساماندهی شود، گفت: در تهران بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار و ابالغیه اتاق اصناف، هرگونه وی 

 .افزایش قیمت جرم و درصورت مشاهده با آن برخورد می شود
روشی استهزار تومان، گران ف 8درصدی واردات برنج در سال جاری/عرضه برنج خارجی باالتر از  5کاهش  :بیشتر بخوانید   

ها پیشنهادی مبنی بر اینکه به جای افزایش قیمت پزها نسبت به افزایش قمیت نان گفت: از سوی سنتیپزفاضلی، درباره خواسته سنتی
که هنوز این بحث در حال بررسی است  ها از پرداخت مالیات، بیمه و هزینه انرژی معاف شوند، مطرح شدهنان، سنتی پز . 

توانند با یران، در پایان تصریح کرد: شهروندان درصورت مشاهده هرگونه گران فروشی دربخش نان میرئیس اتاق اصناف ا
تماس بگیرند تا در کمترین ساعت به این مساله رسیدگی شود 12۴های بازرسی و تلفن . 

 
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس – 5/9/1397تاریخ :   

   شانزده هزار تومانی در میادین  مرغنیازی به واردات تخم مرغ نداریم/ توزیع تخم
جه به شرایط مساعد تولید، نیازی به واردات تخم مرغ نداریمرئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: با تو .  

صنعت،تجارت و کشاورزیناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار  گروه  

تومانی نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو  300، از افزایش اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است 17تومان معادل شانه ای  500هزار و  8تا  400هزار و  8تخم مرغ درب مرغداری  . 

همانند سایر اقالم دلیل خاصی ندارد، افزود: اگرچه کرایه حمل و نقل تا حدودی افزایش وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت تخم مرغ 
اثر گذار بوده است  یافته است،اما جو روانی حاکم بر بازار و شیوع بیماری آنفلوانزا در استان اصفهان بر نوسان قیمت تخم مرغ . 

میلیون قطعه  2در استان اصفهان رخ می دهد،بیان کرد: تاکنون  و معدوم سازی طیور  نبی پور با اشاره به اینکه هر روز تلفات
 .طیور در اثر بیماری آنفلوانزا حادپرندگان معدوم سازی شدند

تومان 700بیشتر بخوانید: پرینت قیمت بر روی تخم مرغ تنها راه حل کنترل بازار/نرخ منطقی هر عدد تخم مرغ حداکثر   
پروتئین در دسترس مردم است، از این رو هجوم افراد برای خرید  این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه تخم مرغ ارزانترین

 .یکی دیگر از عوامل گرانی تخم مرغ به شمار می رود
وی با اشاره به اینکه مشکلی در تولید تخم مرغ وجود ندارد، گفت: با توجه به نوسان قیمت تخم مرغ ، دولت تصور می کند که 

این امر تاثیری بر   می تواند در کنترل بازار موثر باشد، در حالیکه 800هزار و  13 واردات و عرضه هر شانه تخم مرغ با نرخ
 .روند قیمت ها ندارد

هزار تومان به  16به میادین و  200هزار و  15به گفته نبی پور، تشکل ها اعالم کردند که هر شانه تخم مرغ داخلی را با نرخ 
کنندمصرف کنده عرضه می . 

حادیه مرغ تخم گذار استان تهران در پایان درباره آخرین وضعیت بیماری آنفلوانزا حادپرندگان تصریح کرد: با رئیس هیات مدیره ات
توجه به واکسیناسیون طیور و کاهش تراکم مرغداری ها در برخی استان ها پیش بینی می شود که روند بیماری نسبت به سال گذشته 

 .کمتر باشد
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 تاریخ : 1397/9/1 – خبرگزاری فارس 

شاخه گل رز معادل یک بشکه نفت است  100ارزش اقتصادی   

شاخه گل رز معادل یک بشکه نفت است 100مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: ارزش اقتصادی  .  

حسین شیرزاد در مراسم افتتاح سازمان مرکزی تعاون روستایی، به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی خبرگزاری فارس، به نقل از 
با بیان اینکهدشت در استان تهران دومین نمایشگاه سراسری گل و گیاه شهرستان پاک شاخه گل رز معادل یک  100ارزش اقتصادی  

های دانش ای و استفاده از ظرفیت شرکتلذا توسعه صادرات، افزایش معنادار اشتغال، جذب منابع سرمایه بشکه نفت است افزود:
وزارت جهاد کشاورزی در صنعت گل و گیاه کشور های محوری بنیان در زمینه تأمین و تولید اندامهای تکثیری از جمله سیاست

 .است
یکی از  :به سیاست های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی در زیر بخش تولیدات گل و گیاه زینتی اشاره کرد و اظهار داشت وی

راتی محصوالت مهمترین ظرفیت های اشتغال در بخش کشاورزی مربوط به زنجیره تولید گل و گیاه است و با توجه به مزیتهای صاد
وری منابع آب و خاک کشور و و پتانسیل بسیار مناسب زنجیره تأمین و تولید این صنعت در ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره

های کشاورزی کامالً ریزی و تالش مضاعف در توسعه همه جانبه این رشته از فعالیتهمچنین ویژگی های بیشمار دیگر، لزوم برنامه
دشواحساس می . 

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تأکید بر مثبت بودن تراز تجاری تولیدات گل و گیاه کشور و ضرورت برندسازی 
های مناسب در نظر داریم با استفاده از ظرفیت 1۴00المللی تصریح کرد: در افق چشم انداز و افزایش توان رقابتی در بازارهای بین

دسازی آنها از طریق انسجام بخشی تشکیالتی در جهت توسعه صادرات به میزان حدود یک میلیارد دالر و بخش خصوصی و توانمن
ای داخلی و خارجی، سهم قابل توجهی از بازار اتحادیه اروپا را به صنعت گل و گیاه کشور اختصاص دهیمجذب منابع سرمایه . 

روی وزارت جهاد های پیشمحصوالت گل و گیاه زینتی و برنامه وی با ارائه آمار تولیدات کنونی کشور در تولید و تجارت
مندان از طریق ترغیب سیستم بانکی در اعطای کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی، افزود: تأمین مالی فعاالن و عالقه

ندوق تخصصی و تسهیالت ارزان قیمت، ایجاد زیرساخت های بازرگانی محصوالت نظیر باراندازهای تخصصی و تشکیل ص
های مهم در دست اقدام مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی فدراسیون تولیدکنندگان گل و گیاه از جمله برنامه

 است
شرکت تعاونی در حال فعالیت  30هم اکنون بر اساس آمارهای موجود، اتحادیه سراسری گل و گیاه ایران مشتمل بر  گفتنی است؛

میلیون شاخه و گلدان گل، حائز رتبه  1۴7میلیون و استان مازندران با  2۶1میلیون، استان مرکزی با  933تهران با  بوده و استان
 ۴00های برتر در تولید گل و گیاه کشور هستند. ارزش تولیدات این صنعت به ویژه در چهار نوع گل پر مصرف داخلی، معادل 

میلیون دالر بوده است 22.7میلیون یورو و میزان صادرات محصوالت در سال گذشته بالغ بر   
. 

 لینک خبر 
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 بازا ر و قیمت ها 
خبرگزاری فارس  – 6/9/1397تاریخ :   

هزار تومان  140چرا ماهی گران شد؟/ ماهی سفید دریایی کیلویی   
هزار تومان به  70رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران با بیان اینکه قیمت ماهی سفید دریایی از  هزار تومان  140

  .رسیده است دالیل گرانی را تشریح کرد
بهره نماند و قیمت این محصول قیمت بی روزهای گذشته ماهی هم از افزایشبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طی 

شود و مهم و ضروری نیز رو به افزایش گذاشت. این در حالی است که صفر تا صد تولید و پرورش ماهی در کشور انجام می
روزها بهانه خوبی برای باال بردن  یعنی اینکه تولید این محصول هیچ ارتباطی با افزایش ارز که این .صادرات هم وجود دارد

ها شده است، نداردقیمت . 
هر کیلو ماهی سفید دریایی از  ها دو برابر شده است قیمت برخی ماهی گویدرئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران می

هزار تومان سال گذشته به  70 بازار رخ داده است هزار تومان رسیده است؛ یعنی افزایش صد درصدی قیمت در 140 .  
 تولید کم و داللی عامل باال رفتن قیمت ماهی*

وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره دالیل باال رفتن قیمت ماهی در بازار گفت: تولید کم خانی در گفتمهدی یوسف
ها رسد. داللاست، به بازار تهران نمی های تولید شده در شهرکرد که مرکز اصلی تولید این محصولشده است و حتی باله ماهی

کنندتری هم است ارسال میها که خریدار دارد و مسیر نزدیکرا به دیگر استان اند و ماهیآماده .  
 کمبود آب تولید ماهی پرورشی را کم کرد*

ین کاهش ذخایر ماهیان دریاها های پرورشی کم شود. همچنوی درباره دلیل کاهش تولید ماهی گفت: کمبود آب باعث شده تولید ماهی
 .هم صید ماهیان دریایی را کاهش داده است بنابراین با کاهش عرضه در بازار قیمت باال رفته است

خانی درباره صادرات سؤال شد که پاسخ داد: صادرات اندکی وجود دارد اما آماری در این زمینه ندارماز یوسف .  
هی تهران در پاسخ به اینکه آیا عدم نظارت بر بازار هم عاملی برای افزایش قیمت شده رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ما

 10تا  8افتد و صنف ما یعنی فروشندگان آن نرخ معمول است، گفت: معموالً افزایش قیمت در ابتدای زنجیره یعنی تولید اتفاق می
فروشنددهند و میدرصد را جزو حاشیه سودشان مبنا قرار می .  

شودزند که افزایش قیمت مرغ نه در بازار بلکه از سوی تولیدکنندگان یعنی زنجیره اولیه ایجاد میمرغ را هم مثال میوی  .  
کننده اتفاق دهد افزایش قیمت معموالً پس از تولید و تا رسیدن به دست مصرفبه گزارش فارس آمارهایی وجود دارد که نشان می

درصد افزایش قیمت  300کشاورزی از سر مزرعه تا رسیدن به دست مردم در برخی مواقع تا  افتد. مثالً در مورد محصوالتمی
هزار تومان  2چنانکه به عنوان مثال یک کیلوگرم شیر خام  .وجود دارد و در دیگر محصوالت هم روند مشابهی قابل مشاهده است

فروشندن میتوما 4750گرمی را در مغازه  900شود اما شیر از دامدار خریداری می . 
 دالیل کاهش سرانه مصرف ماهی در ایران*

ها دو برابر خانی درباره اینکه چرا سرانه مصرف ماهی در کشور پایین آمده است، گفت: قیمت ماهی در کشور باالست، قیمتیوسف
سوم کاهش داد بنابراین  شده است؛ آیا حقوق شما هم دو برابر شده است؟ افزایش اخیر سه برابری ارز ارزش درآمد ما را به یک

آمده است قدرت خرید پایین .  
کیلوگرم است 20کیلوگرم اما میانگین مصرف جهانی  10.6به گفته معاون سازمان شیالت ایران سرانه مصرف ماهی در ایران  . 

خانی درباره راهکار پایین آوردن قیمت ماهی در بازار سؤال شد و گفتاز یوسف ولید بیشتر شود و تنها راهش این است که ت :

افتد در فصل گرما شاهد بهبود وضعیت تولید و پایین آمدن قیمت باشیمهایی که اتفاق میامیدواریم با بارش .  
 28ماهی است را کیلویی  ترینآال را که پرمصرفرئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران قیمت ماهی پرورشی قزل

هزار تومان اعالم کرد 31ا ر هزار تومان و ماهی سالمون .  
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها

خبرگزاری فارس  – 6/9/1397تاریخ :   

تومان است/ لزوم اصالح قانون خرید تضمینی + گزارش سیاستی  1930نرخ مناسب خرید گندم   
سال اخیر و  3در نامه رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس به الریجانی به عملکرد نامطلوب دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی طی 

  .تومان تاکید شده است 1930توقف روند خودکفایی اشاره شده و به افزایش نرخ خرید گندم به 
شورای اسالمی و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی در نامه ای به به گزارش خبرنگار فارس، زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 

الریجانی رئیس مجلس به لزوم اصالح قانون خرید تضمینی مجلس به منظور تثبیت خودکفایی در تولید گندم و تداوم امنیت غذایی 
 .تاکید کرد

به عنوان خروجی « گندم؛ موانع و راهکارهاتثبیت خودکفایی در تولید »در این نامه که به همراه یک گزارش سیاستی تحت عنوان 
کارشناسی جلسات و بررسی های کمیته به رئیس مجلس شورای اسالمی و اعضای کمیسیون کشاورزی ارسال شده است، 

 .پیشنهادهایی جهت ادامه روند خودکفایی در تولید گندم ارائه شده است
* ستتومان ا 1930درصدی تولید  48.5نرخ متناسب گندم با تورم   

سال اخیر در خصوص تعیین قیمت گندم  3طبق بررسی های کارشناسی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، عملکرد نامطلوب دولت طی 
نشان می دهد که الزم است نحوه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و همچنین ضمانت های اجرایی قانون تضمین خرید محصوالت 

 .اساسی کشاورزی اصالح شود
تومان برای گندم منجر به صادرات قاچاقی گندم در دوره فعلی، کاهش تولید گندم در دوره های آتی  1470تعیین قیمت بر این اساس، 

 .و افزایش واردات طی سال های اتی خواهد شد
عیین لذا طبق پیشنهاد ارائه شده، قیمت گندم و سایر محصوالت اساسی باید متناسب با شاخص تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی ت

تومان در نظر گرفته می شد 1930گردد؛ با این شاخص، نرخ خرید تضمینی گندم در سال آتی باید  . 
افزایش ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی و همچنین تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی 

شده توسط این کمیته استو مسئول اصلی تولید گندم در کشور از دیگر پیشنهادهای مطرح  . 
 :متن نامه مذکور به شرح زیر است

« ای به ویژه در شرایط تحریم همانطور که مستحضر هستید؛ خودکفایی کشور در تولید گندم، یکی از نقاط قوت کشور و برگ برنده

سال اخیر، برای سال  2با این وجود، دولت در ادامه اجرای ناقص قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی طی   است.
تومان اعالم گردیده که نسبت  1470نیز تصمیم نامطلوبی اتخاذ کرده است؛ به گونه ای که نرخ خرید تضمینی گندم  98-97زراعی 

درصد رشد داشته است 13به سال گذشته، تنها  . 
مرکزی افزایش  های تولید در بخش کشاورزی طبق آمار مهرماه بانکاین تصمیم آن هم در شرایطی که هزینه درصدی داشته  48.5

تومان و فراتر از آن رسیده، زنگ خطری برای  2000و به واسطه رشد نرخ ارز، قیمت گندم در کشورهای همسایه به حدود 
 .خودکفایی کشور در تولید گندم است

ر نهایت منجر به تضعیف امنیت صادرات قاچاقی در دوره فعلی، کاهش تولید در دوره آتی و افزایش واردات طی سال های بعد که د
غذایی کشور می شود، از جمله عوارض این تصمیم خواهد بود. با این وجود، نوع رفتار دولت در خصوص قانون مصوب مجلس، 
 .لزوم اصالح و تکمیل این قانون و افزایش ضمانت اجرایی آن را نشان می دهد که بایستی در مجلس شورای اسالمی پیگیری شود

صاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی پس از جلساتی که با تولیدکنندگان، مسئولین و اصناف فعال در حوزه گندم داشت، این کمیته اقت
تحت عنوان "تثبیت  970901مسئله را آسیب شناسی نموده و نتایج بررسی های کارشناسی خود را در گزارش سیاستی شماره 
 «.که به پیوست تقدیم می گردد، منتشر نموده است    "خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها

ت قرار گیرد، نرخ طبق پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش، در صورتی که شاخص بهای تولیدکننده کشاورزی معیار تعیین قیم
تومان برای خرید تضمینی گندم تعیین می  1930بر این اساس در سال جاری نیز باید رقم  .خرید تضمینی گندم متناسب می شود

 .گردید؛ نرخی که با هزینه های تولید همخوانی داشته و از صادرات قاچاقی گندم نیز جلوگیری می کند
 

 لینک خبر
 
 
  
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Documents/1397/09/06/13970906000164_Test.pdf
https://www.farsnews.com/news/13970906000125/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-930-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول آذر 

 

39 http://awnrc.com/index.php 

 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس  – ۶/9/1397تاریخ :   

ای کرمانشاه معامله شد گواهی سپرده ذرت دانه  
هزار گواهی سپرده کاالیی صبح امروز در  200 ای استان کرمانشاه تحویلی از انبار دانه طالیی ذهاب در قالبتن ذرت دانه 200

  .بورس کاال عرضه و با موفقیت معامله شد
هزار  200به گزارش خبرگزاری فارس، خبرهای دریافتی از بورس کاال حاکی است، در جریان معامالت امروز در این بازار 

 770میلیارد و  2به ارزش بیش از  1397اسفندماه  82تن محصول، با سررسید انبار  200ای معادل گواهی سپرده کاالیی ذرت دانه
 .میلیون لایر معامله شد

هزار و  13به این ترتیب، قیمت هر گواهی سپرده کاالیی با پشتوانه ذرت دانه ای استان کرمانشاه با سازوکار عرضه و تقاضا معادل 
لایر تعیین شد 851 . 

در حالی از انبار دانه طالیی ذهاب با موفقیت صورت گرفت که طبق بر اساس این گزارش اولین عرضه ذرت استان کرمانشاه 
اسفند ماه امسال است 28اطالعیه بورس کاالی ایران سررسید انبار مذکور تا پایان   . 

معامالت گواهی سپرده ذرت در نماد معامالتی انبار مذکور در حالی در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت که فردا نماد معامالتی 
 .انبار جدید استان کرمانشاه نیز گشایش خواهد شد
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 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس  – 1/9/1397تاریخ :   

 نامه سرگشاده مرغداران به رئیس جمهور درباره قیمت مرغ 
تومان تعیین شود مرغداران در هر  9800های مرغداران گفت: اگر قیمت هر کیلو گوشت مرغ مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی

ای به رئیس جمهور نوشتندکنند، مرغداران نامه سرگشادهتومان ضرر می 1312کیلو  .  
 10به گزارش خبرنگار فارس به نقل از صدا وسیما، برومند چهار آئین با اشاره به اینکه قیمت کارشناسی هر کیلوگرم گوشت مرغ 

ان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پس از ماهها جلسه و بازدید از واحدهای مرغداری تومان است افزود: سازم 500هزار و 
تومان را برای هر کیلوگرم گوشت مرغ تصویب کرد 500هزار و  10قیمت  . 

درصد خواهد  10تومان بفروشد حاشیه سود برای تولیدکننده  500هزار و  10وی گفت: اگر مرغداری هر کیلوگرم گوشت مرغ را 
 .بود

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های مرغداران افزود: مصوبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای تصویب 
تومان را تصویب کرده که  9800نهایی و ابالغ به ستاد تنظیم بازار ارائه شد اما در نهایت این ستاد برای هر کیلوگرم مرغ قیمت 

 .هنوز ابالغ نشده است
رآئین گفت: در صورت تصویب این مبلغ ،مرغداران برای هر کیلو گوشت مرغ با احتساب افزایش هزینه نهاده های تولید هزینه چها

تومان ضرر می کنند 1312های حمل و کشتارگاه  . 
تراض خود را اتحادیه مرغداران برای جلوگیری از ابالغ مصوبه قیمت گوشت مرغ در ستاد تنظیم بازار بناچار اع :وی تصریح کرد

 .در نامه سرگشاده ای به رئیس جمهور اعالم کرد که هنوز پاسخی دریافت نکردیم
مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های مرغداران تاکید کرد: تولیدکنندگان شرایط فعلی اقتصادی را کامال درک می کنند و به همین 

تاد تنظیم بازار تصویب کرده به معنای ورشکستگی صنعت مرغداری درصدی قانع هستند اما قیمتی که س 10منظور به حاشیه سود 
 .است و استمرار تولید منوط به اصالح قیمت است

چهارآئین گفت: مشکل را با معاون امور دام و معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی مطرح کردیم و آنها نیز با قیمت 
ن موافق هستندتوما 500هزار و  10پیشنهادی برای هر کیلوگرم  . 

هزار میلیارد تومان است، و به بازی گرفتن سرمایه این  125وی افزود: صنعت مرغداری، صنعت بزرگی است و گردش مالی آن 
 .صنعت به صالح نیست

مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های مرغداران تصریح کرد: زمان آن رسیده است که دولت قیمت گذاری گوشت مرغ را به 
کنندگان و فعاالن اقتصادی این بخش واگذار کند و دخالتی در تعیین قیمت نداشته باشدتولید . 
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 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس  – ۴/9/1397تاریخ :   

 تهدید امنیت غذایی با نرخ غیرمنطقی برای خرید تضمینی گندم 
تومان تعیین کرد که این رقم نسبت به سال  1470را کیلویی ( 97-98شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی )

درصد رشد داشته است 13.07زراعی گذشته  .  
1۴70را ( 97-98ینی هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی )به گزارش خبرگزاری فارس، شورای اقتصاد نرخ خرید تضم تومان  

درصد رشد داشته است. این در حالی بود که مطابق قانون خرید  13.07تعیین کرد که این میزان نسبت به سال زراعی گذشته 
ناسب با نرخ تورم (، دولت موظف است، نرخ خرید گندم را حداقل مت68تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی )مصوب شهریورماه 
های اخیر، این قانون را رعایت نکرده و روند افزایش قیمت خرید اعالمی از سوی بانک مرکزی اعالم کند، اما دولت در سال

مطابق با تورم ساالنه نبوده است. در واقع، دولت با رعایت نکردن قانون تضمین خرید  97تا  94های تضمینی گندم در سال
کش کشاورزان را ضایع کرده استرزی، حقوق قشر زحمتمحصوالت اساسی کشاو . 

شد. در همین تومان تعیین می 1800باید حدود ( 97-98با توجه به نرخ تورم امسال، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی )
را  97-98ال زراعی زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم در سراستا، ملک

موقع قیمت در شهریورماه و تناسب آن با نرخ استمرار تولید بهینه این کاالی اساسی به تعیین به»تومان اعالم کرد و گفت:  1800

 .«تورم نیاز دارد
مورد تهدید قرار  رود مشکالت دیگری نیز امنیت غذایی کشور رابه همین دلیل، عالوه بر نفی خودکفایی گندم در سال آتی، انتظار می

توان به موارد زیر اشاره کرددهد که از آن جمله می : 
های واقعی تولید بی رغبتی کشاورزان به تولید گندم و درنتیجه کاهش سطح آن: نرخ خرید تضمینی گندم باید مطابق با هزینه -1

رده و یا انگیزه و رغبت آنان نسبت به کشاورزان تعیین شود. در غیر این صورت، کشاورزان یا به کشت محصول دیگری روی آو
رودتولید گندم از بین می . 

چنین افزایش قیمت خرید گندم در افزایش قاچاق گندم به کشورهای دیگر: با توجه به افزایش نرخ ارز در تابستان امسال و هم -2

ساز وابستگی ، قاچاق این کاالی مهم زمینهرودمرز با ایران از جمله عراق، پاکستان، افغانستان و ترکیه انتظار میکشورهای هم
 .کشور به واردات آن را در سالهای آینده را در پی داشته باشد

و بودجه را موظف کنند، تا  رود، نمایندگان مجلس از طریق ابزارهای قانونی، شورای اقتصاد و سازمان برنامهدر نتیجه، انتظار می
را مطابق با تورم سال جاری افزایش دهد نرخ خرید تضمینی گندم را اصالح کند و آن . 
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 بازار و قیمت ها 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 1/9/1397تاریخ :   

  تومان 700پرینت قیمت بر روی تخم مرغ تنها راه حل کنترل بازار/نرخ منطقی هر عدد تخم مرغ حداکثر 
تخم مرغ را تنها راه حل کنترل بازار و جلوگیری از نوسان قیمت در سطح بازار دانست طالکش پرینت قیمت بر روی .  

صنعت،تجارت و کشاورزیرزاد طالکش دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفت و گو با خبرنگار ف گروه  

هزار  8، از ثبات نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو تخم مرغ با نرخ اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

می شود که نسبت به روزهای اخیر تغییری نداشته استتومان درب مرغداری عرضه  . 
 50وع بیماری طیور مشکلی نداریم، میزان تولید نسبت به ماه اخیر حداقل وی افزود: با توجه به انکه در زمینه تولید و شی

 .تن افزایش یافته است
طالکش قیمت تخم مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی تولید، پیش بینی می شود که قیمت 

 .تخم مرغ طی روزهای آتی نوسانی نخواهد داشت
تومان در خرده فروشی ها منطقی  800خ به این سوال که آیا فروش هر عدد تخم مرغ به نرخ این مقام مسئول در پاس

تومان باشد و  700تا  650است، بیان کرد: با توجه به وضعیت کنونی عرضه، فروش هر عدد تخم مرغ حداکثر باید 

 .عرضه با نرخ های باالتر ناشی از عدم مدیریت بازار است
تخم مرغ و عرضه آن در بازار داخل افزود: با وجود آنکه عرضه تخم مرغ های وارداتی به  وی با انتقاد از واردات

 .ضرر مرغداران تمام می شود، از این رو همیشه با واردات مخالف بودیم
های وارداتی با نرخ مصوب/ روند نزولی قیمت گوشت گرم در بازار آغاز شدمرغبیشتر بخوانید: توزیع گسترده تخم  

در برخی مواقع قیمت تخم مرغ در بازار منطقی نیست، این امر ارتباطی به میزان تولید ندارد چرا  طالکش ادامه داد: اگر

 .که تنها به دلیل عدم مدیریت در سطح خرده فروشی ممکن است نوساناتی در بازار اتفاق بیفتد
کرد: اگر دولت مسئولیت این وی با اشاره به اینکه پرینت قیمت بر روی تخم مرغ تنها راه حل کنترل بازار است، بیان 

امر را نمی پذیرد، تشکل ها خود حاضرند که مسئولیت این موضوع را قبول کنند تا تخم مرغ با قیمت های غیر واقعی در 

 .بازار عرضه نشود
دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در پایان درباره آخرین وضعیت حمل و نقل نهاده های دامی تصریح کرد: 

درصد کاهش یافته است، اما هم  50وجود اینکه مشکالت حمل و نقل نهاده های دامی نسبت به ماه های اخیر حداقل  با

 .اکنون شرایط ایده آل نیست
 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 3/9/1397تاریخ :   

  تومان رسید 400هزار و  11قیمت مرغ به  
هزار و  11و در خرده فروشی  500هزار و  7رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

تومان است 400 .  
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتمهدی یوسف ه گروه اقتصادی باشگا 

 7تومانی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  400، از افزایش خبرنگاران جوان
500هزار و  ، توزیع درب واحدهای صنفی 300هزار و  10، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه   11و خرده فروشی  500هزار و  10

تومان است 400هزار و  . 
تومان  400هزار و  11و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  400هزار و  10رخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی، ن

 .است
هزار و فیله 19هزار، سینه بدون کتف  18خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف یوسف
هزار تومان است 21مرغ  . 

پرنده و ماهی افزایش قیمت کرایه های حمل و نقل و نهاده های دامی را دلیل اصلی روند صعودی قیمت مرغ طی  رئیس اتحادیه
 .روزهای اخیر در بازار اعالم کرد

بینی می شود که روند افزایش قیمت مرغ در بازار وی گفت: با توجه به نوسان نرخ نهاده های دامی و افزایش کرایه حمل و نقل پیش
ابدادامه ی . 

 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 3/9/1397تاریخ :   

  هزار تومان 26ثبات نسبی قیمت شیرینی در بازار/نرخ مصوب هر کیلو شیرینی تر 
مقام مسئول گفت:بازار شیرینی در آستانه بزرگترین میالد مسلمانان به رغم افزایش تقاضا از ثبات نسبی برخودار است یک .  

صنعت،تجارت و کشاورزیعلی بهره مند رئیس اتحادیه شیرینی و شکالت در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

، درباره آخرین وضعیت بازار شیرینی در آستانه میالد رسول اکرم اظهار کرد: اگرچه تقاضا برای خرید شیرینی خبرنگاران جوان
نسبی برخودار خواهد بوددر آستانه بزرگترین میالد مسلمانان بهتر از روزهای گذشته است اما همواره بازار از ثبات  . 

به گفته وی، اعضای اتحادیه در این روز آمادگی الزم برای عرضه شیرینی با نرخ های مصوب قبلی را دارند و اتحادیه هیچگونه 
 .برنامه ای برای افزایش قیمت ها را ندارد

هزار و  21  ، گل محمدی را500و  هزار 21  هزار، زبان، پاپیون و برنجی 26بهره مند، نرخ مصوب هر کیلو شیرینی تر را 
 .هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت مابقی اقالم تابع عرضه و تقاضاست 15کیک یزدی را 

 بیشتر بخوانید: قیمت شیرینی و خشکبار شب عیدافزایش نمی یابد/ تهیه آجیل مرغوب از مراکز معتبر
رئیس اتحادیه شیرینی و شکالت با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه شیرینی وجود ندارد، بیان کرد: براین اساس اتحادیه و 

بازرسی اصناف بر واحدهای صنفی نظارت کافی را خواهند داشت تا تخلفی در قیمت ها رخ ندهد  مسئوالن . 
-66944499شکایات خود را می توانند با شماره تلفن اتحادیه وی در پایان تصریح کرد: مردم هر گونه تخلف در قیمت و 

مطرح کنند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود 66944411 . 
   

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 خبرگزاری فارس  – ۴/9/1397تاریخ : 

ای برای تولید محصوالت تراریخته در داخل کشور وجود ندارد فعال برنامه  

ها را در تولید و واردات محصوالت تراریخته در وزارت ترین پروتکلگیرانهسخت :معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

گیریم و در داخل هم هنوز برنامه تولید وجود نداردکشاورزی به کار میجهاد  .  
با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه موضع وزارت جهاد کشاورزی در باره  وگوکاظم خاوازی در گفت

ما قانون ایمنی زیستی به عنوان یک محصوالت تراریخته چیست؟ و آیا قرار است این محصوالت در کشور تولید شود یا خیر؟، گفت: 
قانون باالدستی در زمینه محصوالت تراریخته داریم که مصوب مجلس شورای اسالمی است و چارچوب اندیشه و افکار کشور را 

 .یا همان تراریخته را کامال ترسیم کرده است GMO برای ورود به محصوالت دست ورزی شده ژنتیکی
نامه مرتبط با این قانون که در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، هایی از آییناعالم کرد: در بخشمعاون وزیر جهاد کشاورزی 

اتفاقات در آنها لحاظ شده و رویکرد ما این است که کشور نیازمند غذا نباشد و امنیت غذایی کامال پایدار باشد و غذا  ترینگیرانهسخت
شود، تولید نخواهیم کرد و با ی را که در کشورهای توسعه یافته مصرف نمیدر داخل کشور تأمین شود و در این مورد چیز

شودها این امر رعایت میپروتکل ترینگیرانهسخت . 
همه محصوالت   های بسیار دقیقی هم در وزارت بهداشت و هم در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد کهخاوازی گفت: آزمایشگاه

ابی و کنترل شود و مردم خیالشان راحت باشد که غذای کامال سالم و عاری از هرگونه مشکل را تواند به راحتی ردیتراریخته می
 .خواهند داشت

 تولید محصول تراریخته در کشور وجود ندارد*
 نه خیر، در کشور چیزی به عنوان تولید :وی در پاسخ به اینکه آیا قرار است در کشور محصوالت تراریخته تولید شود؟ گفت

GMO  بدنه وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد در . 
ای برای تولید محصوالت تراریخته در آینده دارید؟ آموزش و ترویج کشاورزی در پاسخ به این که آیا برنامهرئیس سازمان تحقیقات،

های که در تمام زمینهگفت: بحث ما به تولید نرسیده و همه چیز در شرایط آزمایشگاهی است و قوانین ایمنی زیستی به ما اجازه داده 
مربوط به تراریخته تحقیق انجام بدهیم و این تحقیق ادامه دارد و اول هم با گیاهانی شروع خواهیم کرد که این گیاهان هیچ گونه 

 .مصرف خوراکی برای مردم نداشته باشد و این قوانین هم در مورد آنها رعایت شده باشد
* و واردات محصوالت تراریخته داریمها را در تولید پروتکل ترینسختگیرانه  

استاد دانشگاه اروپایی  حتی بودن محصوالت تراریخته است و زااز خاوازی سؤال شد که تحقیقاتی که انجام شده، حاکی از بیماری
هم در همایش جهاد کشاورزی اعالم کرد، خوردن محصوالت تراریخته حتی برای دام هم مناسب نیست، گفت پارما  مباحث علمی :

مثال در مورد مصرف کود، مصرف سم، کیفیت آنها، مباحثی هستند و زمانی که نظر  افتد،در مورد هر موضوعی اتفاق می
توانیم که ما میاما آنچه تواند در مورد هر موضوعی وجود داشته باشد،کنید، آرای مختلفی وجود دارد که میمتخصصان را جمع می

ها را در تولید و واردات محصوالت تراریخته در وزارت جهاد پروتکل ترینگیرانهت که ما سختخیال مردم را راحت کنیم، این اس
گیریم و در داخل هم هنوز برنامه تولید وجود نداردکشاورزی به کار می . 

تواند باعث های کشاورزی و بهبود وضعیت کشاورزان گفت: عاملی که میدر پاسخ به اهمیت کتاب و کتابخوانی در پیشبرد برنامه
شود و دانش آنها را ارتقا داده و عملکرد تولید در واحد سطح را بیشتر کند، این است که محتوا خیلی  بردارانتغییر رفتار در بهره

تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد و وزارت جهاد کشاورزی تالش جدی تر به مزرعه انتقال پیدا کند و در این میان کتاب میسریع
دهدتقال دانش و تکنولوژی به مزرعه انجام میبرای ان . 

و  بردارانها کارشناسان را در قالب کتاب و نشریه منتشر کند تا بهرهخواهد تجربیات سالخاوازی گفت: وزارت جهاد کشاورزی می
شود و به مراکز جهاد کشاورزان از آن به خوبی استفاده کنند. ساالنه صد عنوان کتاب و نشریه تنها در سازمان تات رونمایی می

در این زمینه بیشتر شود بردارانشود تا دانش بهرهمعرفی می همچنین زمینه را فراهم کردیم تا پژوهشگران با ذوق بیشتری به این  .

 .مسئله بپیوندند
* دتوان هدایت کرد و بهره برداری درست انجام دافضای مجازی را می  

های گذشته توسعه بیشتری یافته در بهبود وضعیت های مجازی که طی سالنکه آیا شبکهمعاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به ای
باید به  بردارانهای نو هستند و در چارچوب اهداف خودمان یعنی افزایش دانش بهرهاینها فناوری :کشاورزی تأثیر مثبت دارد، گفت

های فنی ان در فضای مجازی برداشتیم این است که کلیه کتابهایی که خودمسازی کنیم. یکی از گامکار بگیریم و آنها را بومی
تاالر ترویج، دانش و فنون کشاورزی»وزارتخانه و سازمان تات را در قالب  و اساتید کشاورزی  بردارانتشکیل دادیم و همه بهره «
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ستفاده کنند، بنابراین فضای مجازی ذاتا بد و ا دانلود توانند به رایگان تمام مباحث فنی و کلیدی که در مزرعه نیاز دارند، رایگانمی
تواند بسیار مفید باشدنیست و هدایت آن به سمت اهداف بخش کشاورزی می . 

 
 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 2/9/1397تاریخ :   

  برداری حداکثری از طبیعت و اقلیم به کجا رسید؟برای بهرهریزی سند برنامه
ها از حیث اقتصادی، فنی و صنعتی به آمایش سرزمینی معطوف کننده در توسعه اقتصادی کشوریکی از ضروریات اصلی و تعیین

شودمی .  
کشاورزی صنعت،تجارت وبه گزارش خبرنگار   ،،مقوله توسعه و دستیابِی به آن در هر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

کشوری،مستلزم مجموعه ای از الزامات و پیش نیازهای خاص به خود خواهد بود که در فقدان آن،دستیابی به هدفگذاری های تعریف 
ممکن استو تعیین شده نا . 

به تعبیر دیگر،این الزامات و اقتضائات به مثابه حلقه هایی از یک زنجیره،تکمیل کننده یکدیگر هستند و از منظر بسیاری از 
کارشناسان و صاحب نظران حوزه فنی،اقتصادی،صنعتی،آمایش سرزمینی از نمونه مولفه های ضروری در موضوع توسعه به شمار 

 .می رود
ایش سرزمینی در عرصه های متعددی همچون اقتصادی،تولیدی،صنعتی و حتی فرهنگی و ورزشی قابل بحث و به واقع،مقوله آم

بررسی است که البته در ذیل این گزارش،آمایش سرزمینی و نقش آن در توسعه اقتصادی،تولیدی و صنعتی مورد بحث و بررسی 
 .قرار می گیرد

گذاشته شده و قطعا در صورت توجه جدی به عنصر مذکور در دهه های  در طول سالیان اخیر مباحثی در این خصوص به بحث
پیشین و البته عملیاتی و اجرایی ساختن آن،تحولی شگرف در بسیاری از عرصه های کشور واقع می شد و امروز کشور،نظام و 

 .مردم ، تواَماِن با یکدیگر از مواهب ارزنده و ارزشمند آن برخوردار می شدند
لب آمایش سرزمینی به فرصت ها،تهدیدات،استعدادها و نقاط ضعف و قوت عرصه جغرافیایی کشور به عنوان بستر به واقع،در قا

پیاده سازی سیاست های خرد و کالِن کارگزاران حکومتی و فعاالن بخش خصوصی،بصورتی دقیق و موشکافانه پرداخته می شود و 
نیاز کشور در راستای پیشرفت و توسعه و رفع و دفع نارسایی ها مد نظر  بر مبنا و اساس آن،تعریف و طراحی دستور کارهای مورد

 .قرار می گیرد
هزار متر مربع به مراتب پیچیده تر  648میلیون و  1طبیعتا این ساز و کار در خصوص کشوری همچون ایران با وسعِت بیش از 

و اقلیم متنوع،مستلزم برنامه ریزی هایی به فراخوِر شرایط خواهد بود و اساسا این پهنه و عرصه وسیع جغرافیایی با بافت و طبیعت 
 .برخوردار از آن است

به عنوان مثال،شهرهای کویری و گرم و خشک ایران،نیازمند برنامه ریزی های مقتضی و خاص به خود است و پیاده سازی عینی 
وداین برنامه ها در خطه شمالی کشور و بالعکس ناممکن،سخت و هزینه َبر خواهد ب . 

توجه به ظرفیت های بنادر ایرانی،مناطق کوهستانی،حوزه های کویری،بخش های حاصلخیز موضوع دسترسی این مناطق به حمل و 
نقل،فرودگاه ها،مسیرهای دریایی،حمل و نقل ریلی،اقتصاد دریایی، استعدادهایی که در بخش ُکریدر هوایی از آن برخوردار 

ه زراعت،کشاورزی و باغداری که به تبع در تمامی نقاط ایران یکسان نیست و ده ها و صدها هستیم،استعدادهای نهفته شده در عرص
 .موضوع دیگر،از نمونه مسائلی است که در قالب آمایش سرزمینی قابل بحث و بررسی هستند

محصوالت مشابه  به واقع،فاسد شدن برخی از محصوالت کشاورزی و یا عدم فروش آن از یکسو و نیازمند شدن کشور به واردات
آن،هزینه َبر بودن برخی تولیدات و باال رفتن قیمت تمام شده آن ،افزایش هزینه حمل و نقل، ظهور بیکاری در برخی مناطق علی 

 .رغم برخورداری از فرصت ها و ظرفیت های انبوه و ...، عمدتاً ریشه در غفلت از آمایش سرزمینی دارد
صنعت،تجارت و کشاورزیو معادن مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار  حسین گروسی،عضو سابق کمیسیون صنایع  

،ضمن اشاره به نقش بسیار مهم و برجسته آمایش سرزمینی در حصول توسعه پایدار اظهار کرد:توجه به این مقوله از سوی بسیاری 
جهان ، موید نقش نافذ و برجسته آن در تسریع و تسهیل فرآیند توسعه است از جوامع توسعه یافته . 

وی افزود:به عنوان نمونه کشوری همچون کره جنوبی با توُجِه بسیار به استعدادها و توانمندی های خود،به تعریف و طراحی 
 .استراتژی ُمَدَون در حوزه کشتی سازی مبادرت ورزید

توجه به دسترسی مطلوب و آسان خود به آب ها،این استراتژی را تعریف و طراحی کرده اند و  گروسی گفت:متخصصان کره ای با
 .یقینا این ویژگی،مسبب حرکت پرشتاب آنها در دستیابی به پیشرفت های برجسته در صنعت مذکور شد
عتی در مناطق خشک و بی آب عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:طبیعًتا راه اندازی چنین صن

 .و علف،منتج به نتایج مطلوب نخواهد شد
وی افزود:در نمونه ای دیگر،کشوری همچون آفریقای جنوبی به دلیل برخورداری از بافت طبیعی خاص و ویژه و تنوع زیست 

ایه این ظرفیت،جمع کثیری از جانداران و حیات وحش در آن،توسعه گردشگری دراین مناطق را دستور کار قرار داد و امروزه در س
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گردشگران برای حضور در این مناطق و مشاهده عینی حیات وحش آفریقای جنوبی به این کشور عزیمت می کنند که قطعا تمامی این 
موارد و صدها مورد اینچنینِی دیگر نه بصورت خلق الساعه،بلکه با برنامه ریزی،آینده نگری، سنجش و احصای ظرفیت ها به بار 

سته استنش . 
گروسی تصریح کرد:در نقطه مقابل در کشوری همچون ایران،با وجود برخورداری از فرصت های انبوه و متکثر به دلیل کم توجهی 
به آمایش سرزمینی،نه تنها از استعدادهای موجود،بهره وری حداکثری نشده،بلکه بعضا شاهد هزینه ها و خساراتی جدی بوده ایم و به 

زه بخشی از معضل و بحران کم آبی کشور، ریشه در همین غفلت ها داردعنوان نمونه امرو . 
وی در تشریح این موضوع گفت:به عنوان نمونه در شهرهای کم آب ایران،اقدام به ساخت و راه اندازی صنایع بسیار آب َبر شده که 

 .به تبع خروجی و نتیجه چنین تصمیماتی،مطلوب و سودآور نیست
دار سابق ورامین در نشست مشترک ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی چندی پیش،یوسفی،فرمان

استان تهران،در این خصوص اظهار کرد:بعد از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی،یک استراتژی سازنده روی کارآمد و همین امر 
ه تدریج غفلت ها و بی توجهی هایی در این خصوص)آمایش باعث دستاوردها و کاهش برخی از نارسایی ها و مشکالت شد اما ب

 .سرزمینی( بروز پیدا کرد
وی افزود:امروز که یکی از بزرگ ترین مصائب کشور به حوزه آب معطوف می شود به صورت معکوس به سمت آب حرکت 

مه ها مواجه شده استکردیم و به تبع در حال حاضر کشور با فجایع بزرگی همچون خشکی تاالب ها، رودخانه ها و چش . 
یوسفی گفت:شهرهایی همچون اصفهان،یزد و...در جنوب کشور می توانستند در حوزه گردشگری به مراتب درخشان تر و توانمند تر 

ازامروز ایفای نقش کنند،اما برای پیشرفت این مناطق،توسعه مضاعف صنایع در این نواحی را در دستور کار قرار دادیم و همین 
رست،ُمنجِر بِه کمبود هر چه بیشتر آب در این حوزه ها شده استتصمیم ناد . 

 بهره وری حداکثری از فرصت های موجود،ضرورت مقابله با تحریم ها
در سایه آمایش سرزمینی،می توان از فرصت ها و ظرفیت های موجود به بهترین نحو ممکن استفاده و بهره برداری کرد،امری که 

مقاومتی اقتصاد)استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود(در چارچوب و قالب سیاست های موسوم به  نیز مورد تاکید قرار گرفته  
 .است

به واقع با توجه به آمایش سرزمینی می توان مقاومتی تر شدن اقتصاد را به حد اعال رساند و به مدد این توفیق بر سخت ترین تحریم 
 .هاِی دشمن غلبه کرد

می نیز در گفت و گو با خبرنگار محمد جواد جمالی نوبندگانی،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسال
،در تشریح راهکارهای موثر در مقابله با تحریم ها و مهار و تعدیل آن اظهار کرد:نیروی انسانی صنعت،تجارت و کشاورزی

بسیار دیگری که در اقصی نقاط این کشور موج می تحصیلکرده،با سواد و متخصص،منابع طبیعی و زیرزمینی و موارد اینچنینی 
زند،از ابزارها و ظرفیت های سازنده و تعیین کننده در مقابله و مبارزه با تحریم ها به شمار می رود که البته پرهیز از خام فروشی و 

ده از این ظرفیت ها به شمار می تالش برای گرایش به اقدامات و فرآوری هایی با ارزش افزوده بسیار،الزمه استفاده مطلوب و سازن
 .رود

به واقع،عملیاتی شدن تمامی این مولفه ها،مستلزم تعریف،طراحی و فراتر از آن عملیاتی و اجرایی ساختن این دستورکارها و )

ه و الزامات و اقتضائات آمایش سرزمینی است و قطعا برای عبور از تهدیدات و تحریم های اقتصادی دشمن و نائل شدن به توسع
 (پیشرفت پایدار،می باید به این ضرورت بیش از گذشته توجه شود

 تهیه سند آمایش سرزمینی در دستور کار دولت دوازدهم قرار گرفته است
تاکید بر لزوم تهیه سند آمایش  ،ضمنصنعت،تجارت و کشاورزی  معصومه ابتکار،معاون رئیس جمهور در گفت و گو با خبرنگار

 .سرزمینی گفت:به واقع سند مذکور یکی از مهمترین اسناد در حوزه برنامه ریزی در سطح کالن کشور به شمار می رود
به زعم وی،یکی از مبانی اصلی در برنامه ریزی به موضوع آمایش سرزمینی و تهیه اولویت و مکان یابی های مختلف در توسعه 

گردد و سیاست دولت دوازدهم نیز در این قالب و چارچوب استوار شده است کشور باز می . 
امید آن می رود با به نتیجه رسیدن این سند و البته اجرایی شدن آن از سوی تمامی دستگاه ها،فرآیند توسعه،شکوفایی و پیشرفت ایران 

 .اسالمی با دوام و قوت افزون تری پیش رود
 

 لینک خبر 
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 برنامه و سیاست ها 
باشگاه خبرنگاران جوان  – ۶/9/1397تاریخ :   

  های روستایی با مرکز اقتصاد مقاومتی بنیاد تعاون سپاه امضاء شدتشکل نامه توانمندسازیتفاهم
اقتصادی بنیاد تعاون سپاه؛ در اشتغالزایی پایدار روستاها تفاهم نامه توانمندسازی تشکل های تعاون روستایی با شرکت حامی سرمایه 

  .و مناطق محروم نقش بسزایی خواهد داشت
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار   سازمان  مدیرعامل ، حسین شیرزاداران جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگ 

مولد  های تعاون روستایی و کشاورزی در راستای اشتغالزاییتشکل نامه توانمندسازیمرکزی تعاون روستایی در مراسم امضاء تفاهم
اقتصاد مقاومتیو پایدار در روستاها و مناطق کمتر برخوردار با مرکز  بنیاد تعاون سپاه ،اظهار کرد: بنا به فرمایش مقام معظم  

رهبری و مزیت های جدیدی که در توسعه و عمران مناطق محروم و دور افتاده روستایی و مرزی وجود دارد مرکز اقتصاد مقاومتی 
 های نوین و انتقال آن به مناطق روستایی و اراضیتکنولوژی بنیاد تعاون سپاه با همکاری سازمان تعاون روستایی در عرصه

های کشاورزی و روستایی مناطق دور افتاده به اقشار محروم کمک ها بتوانند در پهنهکشاورزی پیشتاز شدند تا با استفاده از این طرح
 .کنند

 تواند نویدبخشمناطق روستایی است و میهای تولیدی در ها عاملی در جهت کاهش ریسک فعالیتوی افزود: توسعه این طرح
ساز شبکه تعاونی در مناطق روستایی و محروم باشدهای آیندهحرکت . 

تواند نقش بزرگی در و نیم میلیون عضو می 4هزار تعاونی و  6شیرزاد ادامه داد: شبکه بزرگ تعاون روستایی کشور با بیش از 
 .تولید ایفا کند

در اختیار شبکه تعاون  و نیم میلیون هکتار از بهترین اراضی غالت 3ون روستایی با اشاره به اینکه سازمان مرکزی تعا مدیرعامل
 800هزار و  3عرضه محصول اساسی و کاالهای مصرفی و  هزار فروشگاه 3روستایی است بیان کرد:تعاون روستایی بیش از 
عالیت می کندتوافقی و تضمینی ف فروشگاه سوخت دارد ضمن آن که در خریدهای . 

کشور به  های شهرستانی و استانی در اعماق روستاهایبر اتحادیه  به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، شبکه تعاون روستایی،
های حمایت خدمات پس از تولید و پیش از تولید مشغول استطور مستمر به کار خدمات و فرآیند . 
از این رو کاهش ریسک تنها با  های تولیدی را کاهش دهیمن نیاز داریم که ریسک فعالیتهای نویوی ادامه داد: برای ایجاد تکنولوژی

انتقال تکنولوژی ،مزارع پایلوت و یک مدل   همکاری شرکت حامی اقتصاد تعاون سپاه میسر خواهد بود. شرکت حامی اقتصاد به
ه عظیم تعاون روستایی به سبب دارا بودن پتانسیل و شبک  ای خواهد پرداخت و در این بیناز نظام ترویجی و توسعه الگویی

نقش ویژه ای را در اجرای طرح ها بر عهده بگیرد  های الزم می تواندزیرساخت . 
نهادهای شرکت سرمایه تأثیر بسزایی در کاهش ریسک  سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به اینکه حضور پررنگ مدیرعامل

ها دارد گفتاین فعالیت تواند در ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری سهم تعاون روستایی همراه با شرکت حامی اقتصاد می :

 .باالیی داشته باشد
اقتصاد تنها به دنبال حمایت  نیست افزود: شرکت حامی سرمایه شیرزاد با اشاره به اینکه هدف شرکت حامی سرمایه اقتصاد سوددهی

روستایی، عشایری و محروم است چراکه حاشیه سود زمانی و پایداری اقتصادی طرح اهمیت داردو اشتغالزایی در مناطق  . 
های الگویی در بستر های اقتصادی در این مدل بسیار مهم است. توسعه کشت الگویی یا توسعه طرحبه گفته وی؛ پایداری شاخص

های تولید فراهم شده استزراعی و تعاونی -های سهامی شرکت . 
پر مخاطره است، افزود:  به سبب بروز دانش و تکنولوژی  گذاریهاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه این نوع سرمایهمعا

زدایی مناطق محروم، بهبود استاندارد، ایجاد اشتغال و این در حالی است که شرکت سرمایه حامی اقتصاد با اهداف محرومیت
ها این نوع ریسک راروستا جلوگیری از خالی شدن سکنه  .پذیرفته است  

ها تواند فصل نوینی از همکارینامه میان سازمان مرکزی تعاون روستایی با شرکت حامی اقتصاد میادامه داد: امضای تفاهم شیرزاد
ای باشد که از سوی استکبار جهانی تحمیل شده استبرای شکوفایی کشاورزی در فضای پر ریسک و پر مخاطره . 

تواند مکمل خوبی برای توسعه بخش کشاورزی در کنار وی: شبکه بزرگ تعاون روستایی به سبب دارا بودن نیروی کار می به گفته
 .شرکت حامی اقتصاد باشد
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 برنج
ایرنا  – 3/9/1397تاریخ :   

 انقالب برنج در آسیا
اصالحپیشرفت های بزرگ در زمینه تولید برنج   

مانند طوفان های فصلی و باال آمدن آب  ژنتیک موجب تولید محصوالتی شده است که در برابر چالش های تغییرات اقلیمی، دهش

 دریاها، مقاومت بیشتری دارند
سبز' به نوشته این روزنامه که در بانگوک منتشر می شود، دانشمندان علوم کشاورزی در راستای پیشرفت هایی که یادآور 'انقالب 

در چهار دهه پیش است، با تولید برنج موسوم به 'اسکوبا' که در برابر طوفان و آفات مقاوم است، به پیشرفتی مهم در کاشت و تولید 
  .این ماده غذایی اساسی و اولیه آسیا دست یافتند

وع سازی محصوالت جهان برای تامین موسسه بین المللی تحقیقات برنج مستقر در فیلیپین ماه گذشته توافقنامه ای را با شرکت متن
و نیم میلیارد نفر در جهان است، امضا کرد 3هزار گونه برنجی که در حال حاضر غذای روزانه  136بودجه حفاظت و تشریک  . 

به گفته 'متیو مورل'، مدیر موسسه بین المللی تحقیقات برنج، بانک ارزشمند ژن این موسسه به بخش اساسی تالش های جهانی در 
 .زمینه مقاوم تر کردن برنج تبدیل شده است

هکتار  20دانشمندان می گویند که در استان ساحلی شاندونگ چین به موفقیت های اولیه در رابطه با طرح مربوط به رشد برنج در 
ن طرح در این منطقه قلیایی، به ویژه در دلتای رود زرد، دست یافته اند. این دانشمندان معتقدند، اجرای ای –دشت گلی و خاک نمکی 

میلیون نفر دیگر را تامین کند 80می تواند غذای  .  
برای رشد برنج در آب شور در تالشند  1970صرفنظر از جار و جنجال های پیرامون برنج اصالح شده ژنتیک، دانشمندان از دهه 

ول می دهندتن محص 9و اکنون، موفق به کشت گونه هایی شده اند که در یک هکتار، چهار و نیم تا  .  
نیجریه، فیلیپین، ایران و اندونزی  .چین سال گذشته با وارد کردن پنج میلیون و صد هزار تن برنج، بزرگ ترین وارد کننده جهان بود

 در رتبه های بعدی قرار داشتند. هند در آن سال بزرگ ترین صادرکننده برنج جهان بود و تایلند، آمریکا، پاکستان و ویتنام پس از هند
  .قرار داشتند

در حالی که خودکفایی در تولید برنج هدف اصلی دولت های آسیایی است، نبود آب و زمین های جلگه ای مانع از دستیابی به موفقیت 
 .مورد نظر آنها شده است

 450سد، از میلیارد نفر می ر 5.2که جمعیت این قاره به  2050طبق برآورد انجام شده، مصرف برنج مصرفی مردم آسیا تا سال 
درصد برنح تولید شده در جهان را مصرف 90ساالنه حدود 2050تن افزایش می یابد. جمعیت آسیا تا سال  525میلیون تن فعلی به 

  .می کند
برنج اسکوبا تنها با غوطه ور شدن در آب رشد می کند و باید آن را در حالت استراحت قرار داد و اجازه داد که تا عقب نشینی 

هزار هکتار از اندونزی زیر کشت برنج اسکوبا  430هزار هکتار از زمین های هند و بنگالدش و  600رژی ذخیره کند. سیالب ان
و نیم تن برنج اسکوبا به دست می آید 6و نیم تا 4قرار دارد. در شرایط عادی، از هر هکتار  . 

 
 لینک خبر
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 برنج 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 1/9/1397تاریخ :   

  هزار تومان، گران فروشی است 8از درصدی واردات برنج در سال جاری/عرضه برنج خارجی باالتر  5کاهش 
درصد اُفت داشته  5هزارتن برنج وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  950دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت:تاکنون 

  .است
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت و گو با خبرنگار

هزارتن برنج وارد کشور  950درصدی واردات برنج خبر داد و گفت: براساس آخرین آمار، تاکنون  5، از کاهش خبرنگاران جوان
درصد کاهش داشته است 5هزارتن سال گذشته،  90که این رقم نسبت به میزان واردات یک میلیون و  شده است . 

هزارتن از میزان واردات را دولت به منظور ذخایر استراتژیک وارد کرده است، از این رو رقم  200به گفته وی با توجه به آنکه 
درصد است 5ی بیش از کاهش واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل توسط بخش خصوص . 

کشاورز با اشاره به اینکه بازار برنج ایرانی ارتباطی به برنج خارجی ندارد، بیان کرد: این درحالی است که وزارت جهاد کشاورزی 
شدکند به دلیل مناسب بودن تولید برنج داخلی، میزان واردات با احتساب ذخایر استراتژیک نباید بیش از یک میلیون تن باتصور می . 

رسدهزارتن می 250میلیون و  2بیشتر بخوانید: ضرورت مدیریت بر واردات برنج/ تولید برنج به   
هزارتومانی نرخ برنج ایرانی در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو برنج ایرانی در شمال  3ئول از افزایش این مقام مس

تواند بر بازار برنج خارجی تاثیر گذار باشدمیهزار تومان است که این افزایش قیمت به سبب اثر روانی 1۴ . 
۴80کشاورز با اشاره به ضرورت واردات  پایان سال بیان کرد: از دولت انتظار می رود که تا پایان سال با رفع موانع تن برنج تا  

تن برنج را بدهد تا قیمت با نوسان چشمگیری روبرو نشود ۴80وارداتی مجوز واردات  . 
با توجه تومان اعالم کرد و گفت:  200هزار و  7هزار و پاکستانی را  7وی نرخ واقعی هر کیلو برنج هندی در مبادی وارداتی را 

هزارتومان به دست مصرف کننده برسد 8تومانی به واردات، هر کیلو برنج نباید بیش از  ۴200به اختصاص ارز  . 
نباید بیش از  دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پایان تصریح کرد: اگرچه انجمن برنج معتقد است که با احتساب ذخایر استراتژیک 

ما می توان گفت که ذخیره احتیاطی ارتباطی به مصرف ماهانه ندارد چرا که ممکن است ذخایر تن برنج وارد شود، ایک میلیون
 .استراتژیک تنها دو ماه مانده به تاریخ انقضاء ، عرضه شود

 
 لینک خبر 
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 پسته
باشگاه خبرنگاران جوان  – 3/9/1397تاریخ :   

  دالر 15های مختلفی در بازار است/ متوسط قیمت پسته در بازارهای جهانی قیمت پسته تابع مولفه
های مختلفی همچون مقدار تولید، نرخ ارز و عرضه و تقاضای قیمت آجیل و خشکبار تابع مولفهرئیس اتحایه آجیل و خشکبار گفت: 

  .بازار است
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار مصطفی احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

های مختلفی همچون ، درباره آخرین وضعیت بازار آجیل و خشکبار اظهار کرد: قیمت آجیل و خشکبار تابع مولفهخبرنگاران جوان
 .مقدار تولید، نرخ ارز و عرضه و تقاضای بازار است

شدار دادیم که اگر فکری برای پسته داخلی نشود، قیمت آن تحت تأثیر نوسان های مرداد و شهریور به مسئوالن هوی افزود: در ماه
یابدنرخ ارز افزایش می . 

دالر اعالم کرد 15تا  8پسته ایرانی در بازارهای دنیا را احمدی، متوسط قیمت هر کیلو . 
درصدی تولید پسته در سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به سرمازدگی بهاره، تولید پسته در  50این مقام مسئول از اُفت بیش از 

درصد کاهش یافته است که این امر در افزایش قیمت بی تأثیر نبوده است 50سال جاری حداقل  . 
یمت پسته بر سایر اقالم آجیل و خشکبار وی با انتقاد از افزایش چشمگیر قیمت پسته در بازار داخل بیان کرد: باتوجه به آنکه نوسان ق

 .تأثیرگذار است، از این رو تقاضای چندانی برای خرید در بازار وجود ندارد
 30تا  20احمدی با اشاره به دیگر عوامل گرانی بر قیمت آجیل و خشکبار افزود: در کنار عوامل اُفت تولید، نوسان نرخ ارز حدود 

سطه و دالل بازی استها مربوط به عوامل وادرصد گرانی . 
خشکبار به سبب ارز آوری مخالف نیستیم، اما باید مدیریتی دقیقی در این باره صورت وی تصریح کرد: اگرچه با صادرات آجیل و

 .گیرد تا نوسان نرخ ارز نتواند تأثیر چندانی بر بازار داخل داشته باشد
خسکبار پس از ورود به تهران، توسط تجار به بازارهای هدف اقالم آجیل ورئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران ادامه داد: در گذشته 

تواند ها در ارتباط هستند و به همین دلیل است که اتحادیه نمیصادر می شد در حالیکه هم اکنون کشاورزان به طور مستقیم با خارجی
 .بازار را کنترل کند

هزار تومان  200تا  180اضاست، افزود: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو پسته احمدی با اشاره به اینکه قیمت پسته تابع عرضه و تق
کنددرصد جمعیت آن را استفاده می 5شود که تنها است و اجناس لوکس با نرخ های باالتر در بازار عرضه می . 

دالر محاسبه شود 10تا  8مبنای به گفته وی، با اعمال مدیریت دقیق در بخش صادرات نباید بگذاریم قیمت پسته در بازار داخل بر  . 
درصدی قیمت تخمه ژاپنی نسبت به سال قبل در بازار خبر داد و گفت: علی رغم آنکه تخمه  70تا  ۶0احمدی در پایان از افزایش 

شده روبهبا افزایش چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار رو ژاپنی تولید داخل است و هیچ صادراتی نداریم، اما قیمت آن
کننددالر در سبزوار و مشهد خریداری می 3است، چرا که عراقی ها هر کیلو تخمه ژاپنی با نرخ  . 
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 تامین منابع مالی
 ایرنا  – 4/9/1397تاریخ : 

هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی اختصاص یافت 18افزون بر   
میلیارد تومان اعتبار به بخش کشاورزی برای اشتغالزایی  252هزار و  18رئیس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص  -ایرنا  -رشت 

پیش بینی شده است هزار فرصت شغلی 82این اعتبار که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته،  خبر داد و گفت: برای . 

به گزارش ایرنا محمدباقر نوبخت عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از بانک ژن مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور در جمع خبرنگاران 
 82د؛ برای این اعتبار که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته، افزود: براساس موافقت نامه ای که هفته گذشته امضاء ش

 .هزار فرصت شغلی پیش بینی شده است
وی توسعه صنعت نوغانداری را وابسته به پژوهش و تحقیق دانست و تصریح کرد: با روش های سنتی نمی توانیم با مصنوعات 

چون چین و ژاپن در این عرصه بسیار پیشرفته هستند بنابراین باید از طریق جهانی ابریشم رقابت کنیم چراکه بسیاری از کشورها هم
 .تحقیق و توسعه این امکان را فراهم کنیم که بازدهی کار افزایش یابد

معاون رییس جمهوری با اشاره به بازدید خود از یکی از مراکز تحقیقاتی نوغانداری و پیله ابریشم ، این مجموعه بویژه بانک ژن 
شده را یک سرمایه ملی عنوان کرد و گفت: صنعت نوغانداری نیازمند حرکت از حوزه مطالعات به سمت عملیاتی و  ایجاد

اشتغالزایی است و گزارش های رسیده درباره این صنعت با توجه به فناوری و دانش باالیی که در این پژوهشکده وجود دارد، 
 .امیدبخش است

بودن صنعت نوغانداری و تجربه ای که از گذشته مردم گیالن داشته اند ، می توانیم از آن برای به گفته نوبخت؛ با توجه به تخصصی 
 .جوانان استان، زنان و مردان گیالن به عنوان یک کار تخصصی بهره بگیریم

ظر بگیرد مشروط رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که این سازمان آمادگی دارد اعتباری نیز برای بحث نوغانداری در گیالن در ن
 .بر آنکه در این بخش اشتغالزایی شود

الین در خاورمیانه منحصر بفرد است 108ذخایر بانک ژن مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور در استان گیالن، با تنوع  . 
، اصفهان،  پرورش کرم ابریشم در استان های گیالن ، مازندران ، گلستان ، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی ، آذربایجان شرقی

  .فارس، یزد و خوزستان انجام می شود
هزار نوغاندار در  30هزار هکتار مساحت توتستان های کشور است که هشت هزار هکتار آن در گیالن وجود دارد و  11هم اکنون 

  .این عرصه فعالیت می کنند
دود دو ماهه، نوغانداران موفق به تولید پیله پرورش کرم ابریشم از اوایل فروردین هرسال آغاز می شود و پس از طی یک دوره ح

  .تر می شوند
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 7/9/1397تاریخ : 

میلیارد ریال به شرکت نیشکر هفت تپه اختصاص یافتسی   

ماه حقوق کارگران شرکت  2استانداری خوزستان گفت:  معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابعقائم مقام  -ایرنا  -اهواز 

شرکت اختصاص  میلیارد ریال نیز برای به روز کردن فعالیت این30گذشته پرداخت شده و مبلغ  نیشکر هفت تپه در چند روز

 .یافته است
چهارشنبه با حضور مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در محل به گزارش ایرنا یداله مهرعلیزاده در نشستی که روز 

استانداری خوزستان به منظور بررسی آخرین وضعیت این شرکت برگزار شد بیان کرد:امید است با تالش صورت گرفته، فعالیت 
 .عادی این شرکت از فردا پنجشنبه آغاز ، و این شرکت به تولید خود ادامه دهد

بیمه کارگران این شرکت با تامین اجتماعی به مدت یک سال دیگر تمدید شده و هم اکنون این شرکت در وضعیت وی گفت: بحث 
عادی قرار دارد و فردا پنجشنبه نیز مدیر عامل این شرکت با کارگران یک جلسه تکمیلی در خصوص آخرین وضعیت شرکت 

 .برگزار می کند
یز بیان کرد: تا جایی که امکان دارد در حال پیگیری تامین منابع مالی برای مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ن

 .پرداخت حقوق کارگران این شرکت هستیم و با کمک مسئوالن تمامی مشکالت این شرکت برطرف خواهد شد
 .امید اسد بیگی گفت: معوقات کارگران این شرکت نیز با شروع نخستین روز بهره برداری پرداخت می شود

 95با اشاره به مطالبات بازنشستگان این شرکت بیان کرد: بازنشستگان این شرکت به سه گروه تقسیم شده اند ، یک گروه از آذر  وی
هزار و  2بازنشسته شدند که   .میلیون لایر از سنوات آنها پرداخت نشده است 500

میلیارد لایر از شرکت  225سنوات خود را به ملبغ  59نفر هستند از اسفند  364اسد بیگی افزود: گروه دیگر از بازنشستگان که 
 .طلب دارند
چک با آغاز  2میلیارد ریالی به بازنشستگان گروه دوم پرداخت شده و باقی طلب آنها نیز در قالب  110چک به مبلغ 2وی گفت: 

 .فصل بهره برداری پرداخت می شود
نوات خود را از این شرکت طلبکار هستندس 96وی بیان کرد: گروه سوم بازنشستگان نیز از اردیبهشت  . 

روز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و معوقات خود تجمع کردند 24کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در  . 
کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می گذرد و طبق اصل 

از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد 1394انون اساسی اواخر سال ق 44 . 
حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول 

 .کار هستند
تری شهر شوش در شمال خوزستان واقع استکیلوم15شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در  . 
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ

ایرنا  – 8/9/1397تاریخ :   

تومان است 493قیمت هرعدد تخم مرغ در میادین پایتخت   
تخم مرغ طرح تنظیم بازار در این میادین را  سازمان مدیریت و نظارت بر میادین شهرداری تهران قیمت هر عدد -ایرنا -تهران

تومان اعالم کرد 493 . 

تا  700عددی با وزن هزار و  30به گزارش ارسالی روز سه شنبه روابط عمومی این سازمان به ایرنا، قیمت هر شانه تخم مرغ 
تومان است 800هزار و  14بازار در میادین میوه و تره بار پایتخت  گرمی طرح تنظیم 800هزار و  . 

هزار و  16خارج از طرح تنظیم بازار نیز به قیمت  گرمی تخم مرغ 700تا هزار و  600بر اساس این گزارش هر شانه هزار و 
به شهروندان عرضه می شود 900 . 

تا هزار و  801ی و هزار و گرم 800تا هزار و  701عددی هزار و  30همچنین شانه های  هزار و  17گرمی به ترتیب  900

تومان است 900هزار و  18و  900 . 
عددی تخم مرغ نیز به 12و  15، 20براساس نرخنامه ارائه شده از سوی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار تهران، بسته های 

بازارهای پایتخت عرضه می شود تومان در 800هزار و  7و  100هزار و  9، 300هزار و  12ترتیب  . 
تومان است 100هزار و  4عددی نیز  6هزار تومان و بسته های  6عددی تخم مرغ  9قیمت بسته های  . 

بایست از لحاظ وزنی و حجمی یکنواخت باشند و درج مشخصات های شناسنامه دار میاین گزارش افزوده است که تمامی تخم مرغ
ها الزامی استام واحد تولیدی بر روی هر عدد از تخم مرغشامل تاریخ تولید، انقضا و ن . 

میدان و بازار میوه و تره بار در سطح شهر تهران وجود دارد 240به گزارش ایرنا، بیش از  . 
 

 لینک خبر 
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 تخم مرغ 
ایرنا  – 7/9/1397تاریخ :   

 مرغداران مازندرانی دو و نیم برابر پارسال تخم مرغ تولید کردند
درصدی تولید تخم مرغ در مرغداری  140حدود  قیمت مناسب همراه با فروش بموقع در سال جاری سبب افزایش -ایرنا -نوشهر

 .های مازندران شده است
تن تخم مرغ تولید  900هزار و  2مازندرانی امسال تا پایان آبان ماه به گزارش خبرنگار ایرنا، بر اساس آمارهای رسمی مرغداران 

 .و به بازار عرضه کردند
تن بود 200ماهه سال گذشته اندکی بیشتر از یکهزار و  8میزان تولید تخم مرغ استان در  . 

ین علت افزایش تولید تخم مرغ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران قیمت مناسب و فروش بموقع را مهم تر
 .در این استان برشمرد

علیرضا عطایی نژاد به خبرنگار ایرنا گفت که امسال پنج واحد بزرگ مرغ تخم گذار در استان فعال شد تا میزان تولید از یکهزار و 
تن در سال جاری برسد 900هزار و  2تن در هشت ماه سال گذشته به  222 . 

قطعه اعالم کرد 400هزار و  573واحد به ظرفیت  13رغ تخم گذار استان ار در حال حاضر وی تعداد واحدهای فعال م . 
واحد مرغداری مرغ تخم گذار داشت که هم اکنون تعدادی از آنها غیرفعال هستند 29مازندران پیش از این  . 

 205تخم مرغ ، امسال تاکنون بیش از هزار لایر برای هر کیلوگرم  71عطایی نژاد گفت: با در نظر گرفتن قیمت میانگین حدود 
 .میلیارد لایر تخم مرغ در استان تولید و روانه بازار مصرف شد

وی افزود: در حال حاضر یکصد نفر به صورت مستقیم در حوزه تخم مرغ در مازندران فعالیت دارند که با توجه به تعداد واحدهای 
ید می شودفعال در استان بیشترین تخم مرغ در شهرستان آمل تول . 

دار در مازندران تولید شدهزار عدد تخم مرغ نطفه 290معاون جهاد کشاورزی مازندران همچنین گفت که امسال حدود  . 
هزار تن گوشت مرغ،  220مازندران از قطب های صنعت مرغداری کشور محسوب می شود و در حال حاضر با تولید ساالنه حدود 

ار دارددرصد از تولید کشور را در اختی 11 . 
کیلوگرم و کمتر از میانگین کشوری است 12بر اساس آمارهای رسمی سرانه مصرف تخم مرغ در مازندران کمتر از  . 

عدد در سال رسیده است و بر اساس  198عدد بوده که هم اکنون این سرانه به  160سرانه مصرف تخم مرغ در کشور در گذشته 
توسعه برنامه ریزی شده تا میزان مصرف تخم مرغ در کشور به ازای هر یک نفر به برنامه ریزی ها در برنامه پنج ساله ششم  250 

  .عدد افزایش یابد
هزار تن از این مواد غذایی ارزشمند در کشور تولید می شود 950ایران دهمین کشور تولید کننده تخم مرغ در جهان است و ساالنه  . 
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 تولیدات باغی
 خبرگزاری فارس  – 3/9/1397تاریخ : 

تن در هکتار  16هزار هکتار زمین شیبدار اجرا می شود/ فرسایش خاک  29احداث باغ دیم امسال در   
میلیارد تومان در  5۶معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت:طرح توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار امسال با اعتبار 

استان کشور اجرا می شود 29هزار هکتار در  29مساحت  .  
 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی طهماسبی معاون باغبانی وزارت 
انداز دیده شده، قرار جهاد کشاورزی با اشاره آغاز اجرای طرح کشت دیم در اراضی شیبدار گفت: طی برنامه ششم و همچنین چشم

ین طرح نامه دارای بارش و پراکندگی مناسب هستند، اجرا شود. اهزار هکتار از اراضی مستعد که بر اساس شیوه 500است در 
های غربی اجرا خواهد شداستان کشور به ویژه در استان 29بیشتر در  . 

او اضافه کرد: البته در هر استان بنا به شرایط آب و هوایی و پوشش گیاهی مناسب و سازگار با اقلیم و اقتصادی بودن گیاه، این کار 
شودانجام می . 

زیست و اقتصاد منطقه گفت: طرح اراضی شیبدار، یک طرح چند  طهماسبی در مورد تاثیر کشت در اراضی شیبدار در محیط
آبها و فرسایش خاک جلوگیری منظوره است و ابعاد مختلفی دارد. یکی اینکه موافق محیط زیست است، چون از هدر رفتن روان

تن در هکتار برآورد شده است 1۶فرسایش خاک در ایران کند و توجه داشته باشید، در حال حاضر می . 
عاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه جلوگیری از افزایش یا ورود ریزگردها، کاهش کربن آلی خاک، فرسایش بادی و از م

همه مهمتر استفاده از آب سبز یا همان آب دیم، از مزایای کشت در اراضی شیبدار است، توضیح داد: عالوه بر موضوعات گفته شده 
و تجاری کشت هم فکر شده است. گیاهان مورد نظر در توسعه باغات اراضی شیبدار بیشتر از نوع  در این طرح، به جنبه اقتصادی

گردو، بادام، سنجد، انواع گل محمدی، انگور، فندوق، انجیر، عناب، گیاهان دارویی و... است. به دلیل اینکه گیاهان منتخب این طرح 
ر استاز گیاهان دائمی هستند، اشتغال ایجاد شده نیز پایدا . 

میلیارد تومان شروع به کار کرده که امیدوارم کل این مبلغ تخصیص داده  5۶او اضافه کرد: این طرح امسال با ردیف اعتباری حدود 
توانند از تسهیالت اشتغال روستایی و توسعه پایدار استفاده کنندشود. همچنین اگر کسانی بخواهند از تسهیالت استفاده کنند، می سود  .

درصد و در مناطق مرزی چهار درصد است ۶یالت این تسه . 
هزار هکتار اجرا شد  28هزار هکتار در دستور کار قرار داشت که بیش از  25کشت در  9۶طهماسبی با اشاره به اینکه در سال 

ی غربی مانند هااستان کشور از جمله استان 29هزار هکتار در دستور کار قرار دارد که در سطح  29هم  97توضیح داد: در سال 
شودایالم، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، البرز اجرا می با توجه به شروع فصل سرد، کشت در اراضی شیبدار تازه  .

 .آغاز شده است
ان های گیاهان کشت شده بیشتر بر اساس گیاهان بومی و منطبق با زیست بوم منطقه است. برای مثال در استاو اضافه کرد: اولویت

فارس درخت انجیر درخت سنتی و بومی است، در خراسان انگور، خراسان جنوبی زرشک و خارشتر، کردستان انگور، در مناطق 
 .شمالی فندوق، لرستان انجیر، بادم زعفران و... است

ند مانند، گل نرگس های دیگری که مثمر نیستند ولی اقتصادی هستطهماسبی در مورد تنوع کشت در اراضی شیبدار توضیح داد: گونه
شوند. در هر حال به دلیل اینکه این طرح باید عالوه بر اینکه که در ایالم، لرستان و برخی مناطق جنوب و خوزستان نیز کشت می

شودهای دولتی را داشته باشد مورد استقبال مردم نیز باشد حتما به اقتصادی و تجاری بودن گیاه و درآمدزایی آن نیز توجه میاقدام . 
ها دارد و آب مورد نیاز آن نیز آب سبز و دیم است او اضافه کرد: به دلیل اینکه کشت در اراضی شیبدار نیاز به برخی زیرساخت

ای را مطرح کردیم و امید داریم که با آن برای نیاز به بودجه تخصصی و حتی ردیف تخصصی در بودجه دارد. پیشنهاد چنین بودجه
توانند بخشی از این قیمت میهای آتی حذف نشود. البته در حال حاضر استفاده از تسهیالت ارزانسالموافقت شده و در  98سال 

کندها را تامین میهزینه . 
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 ولیدات زراعی ت
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 تولیدات دام و طیور
ایرنا  – 1/9/1397تاریخ :   

کشتارگاه صنعتی در کشور دارای کد صادراتی استسی و هفت   

کشتارگاه دارای  37کشتارگاه صنعتی طیور در کشور هم اکنون  268رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: از مجموع 

ای آر است صادراتیکد    
کد صادراتی برای این تعداد کشتارگاه صنعتی  :علی رضا رفیعی پور روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت

ظرف سه سال گذشته از طریق سازمان دامپزشکی صادر شده است تا این واحدها قابلیت صادرات محصوالت خود را به کشورهای 
  .مختلف داشته باشند

واحد کشتارگاه صنعتی طیور دیگر در دست بررسی است، گفت 21وی با بیان اینکه هم اکنون صدور کد صادرات بین المللی برای  : 
کشور دنیا ارسال کند 180می تواند کاالی خود را به  IR هر شرکت و کشتارگاهی در صورت دریافت کد .  

واحد  268شتارگاه دامی و طیور در کشور وجود دارد که از این تعداد رفیعی پور اضافه کرد: هم اکنون حدود یکهزار واحد ک
واحد کشتارگاه دامی، صنعتی است 85کشتارگاه طیور و  .  

وی با تاکید بر تغییر کشتارگاه های دامی سنتی به صنعتی، اظهار داشت: به ازای هر کشتارگاه صنعتی که وارد مدار می شود، پنج تا 
تی از رده خارج می شودکشتارگاه قدیمی و سن 10  .  

میلیون تن محصوالت دامی در کشور تولید می شود، گفت: این میزان تولیدات دامی  14رفیعی پور با اشاره به اینکه ساالنه بیش از 
شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، عسل و شیرخام است که بیشتر آن به مصرف داخل کشور می رسد و تنها ساالنه حدود 

لیون تن آن صادر می شودیک می .  
وی با تاکید بر اینکه اینکه بیماری آنفلوانزای مرغی امسال در سطح کشور به خوبی کنترل شده است، ابراز امیدواری کرد که میزان 

  .صادرات تولیدات دامی افزایش یافته و حتی تخم مرغ نیز امکان صادرات یابد
هزار  134شور، گفت: ارزش سرمایه های دامی هم اکنون پس از نفت با بیش از رفیعی پور با بیان اهمیت سرمایه های دامی ک

  .میلیارد لایر، رتبه دوم کشور را داراست که به عنوان یک سرمایه گذاری دایمی نقش مهمی در اشتغال پایدار در کشور دارد
مرتبط با دام از جمله پرورش دام، طیور، وی افزود: در حالی که نفت یک سرمایه تمام شدنی است، سرمایه گذاری در بخش های 

زنبورعسل، کرم ابریشم، کشتارگاه های صنعتی و آبزیان به عنوان یک سرمایه گذاری پایدار و مولد نقش موثری در تولید کشور 
  .داراست

ا سرمایه گذاری در حوزه رفیعی پور با بیان اینکه امروزه اتکا در حوزه غذایی بسیار حایز اهمیت است، از سرمایه گذاران خواست ب
  .دام، به امنیت غذایی مردم و کشور کمک کنند

هزار بهره بردار دام در کشور وجود  394به گزارش ایرنا و بر اساس آخرین نتایج مرکز آمار ایران هم اکنون تعداد یک میلیون و 
 دارد
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 تولیدات دام و طیور 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 1/9/1397تاریخ :   

  کندونقل ریلی معضل پیش روی مرغداران را حل میشد/ حملدریافت کرایه مازاد پشت بارنامه دردسر ساز 
کنند که این امر قیمت تمام شده داران عالوه بر افزایش قیمت کرایه مبلغی جداگانه پشت بارنامه دریافت میدر شرایط فعلی، کامیون

دهدقرار می  تولید را تحت تأثیر خود . 
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  داران های اخیر، اعتصاب کامیوندر ماهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  

رو کرده است به طوریکه برخی مرغداران برای جلوگیری از ههای دامی را با اختالالتی روبو افزایش قیمت کرایه، حمل و نقل نهاده
کنندها از یکدیگر دان قرض میگرسنگی مرغ . 

کنند داران عالوه بر افزایش قیمت کرایه، ملبغی جداگانه پشت بارنامه دریافت میشود، چرا که کامیونماجرا تنها به این جا ختم نمی
تأثیر خود قرار داده استکه این امر قیمت تمام شده تولید را تحت  . 

های داران برای حمل نهادهبا توجه به آنکه مرغداران برای جلوگیری از تلف شدن مرغ ها چاره ای جز تن دادن به خواسته کامیون
 رود که وزارت راه و شهرسازی تمهیداتی برای حل این معضل بهدامی از بنادر شمال و جنوب کشور ندارند، از این رو انتظار می

های حمل به چشم مصرف کنندگان نرودکار گیرد تا دود افزایش قیمت کرایه . 
حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت قیمت نهاده های دامی و افزایش کرایه و مشکالت حمل و نقل بر 

 :بازار با خبر شویم
ا خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد وگو بدر گفت محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی

های دامی اظهار کرداز دریافت مبلغ پشت بارنامه برای حمل نهاده اگرچه مشکالت حمل و نقل تا حدودی مرتفع شده است، اما  :

داران خواستار دریافت مبلغ جداگانه از بارنامه هستندکامیون . 
تا  200ران برای انتقال هر کیلو نهاده دامی داوی افزود: هم اکنون کامیون کنند که این امر قیمت تومان پشت بارنامه دریافت می 300

دهدتمام شده تولید را افزایش می . 
تومان مبلغ مازاد بر  300کند، از این رو دریافت کیلوگرم دان مصرف می 2.5تا  2یوسفی ادامه داد: با توجه به آنکه هر کیلو مرغ 

دهدتومان قیمت تمام شده تولید را افزایش می 700تا  600های دامی، حدود برای حمل هر کیلو نهادهبارنامه  . 
هزار و  2های دامی خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی از ثبات قیمت نهاده

شودداران عرضه میتومان به مرغداران و دام 200و ذرت یک هزار و  400 . 
 20های دامی از سوی پشتیبانی امور دام بیان کرد: با توجه به آنکه پشتیبانی امور دام تنها وی درباره آخرین وضعیت توزیع نهاده

 کند، از این رو بسیاری از واحدهای مرغداری به سبب مشکالت حمل و نقل در تامین دان مورددرصد نیاز تولیدکنندگان را تأمین می
رو هستندنیاز با مشکالتی روبه . 

رو هستند، بیان کرد: با وجود آنکه هر یک از واحدهای مرغداری های دامی روبهیوسفی با اشاره به اینکه مرغداران با کمبود نهاده
مشکالت حمل و نقل  داران وهای اخیر به دلیل اعتصاب کامیونبرای حداقل یک هفته خود باید دان در واحدها داشته باشند، اما در ماه

کنند و در برخی موارد مجبورند برای جلوگیری از گرسنگی مرغ ها از یکدیگر دان قرض کنندروزانه دان خود را تهیه می . 
افزود: با توجه به آنکه مرغداران و مردم از شرایط فعلی به سبب افزایش قیمت تمام شده متضرر هستند، از این رو   این مقام مسئول

های دامی از تولیدکنندگان دریافت شود و داران به توافق برسد تا قیمت ثابتی برای حمل نهادهکامیون رود که دولت با انجمنانتظار می
 .در غیر این صورت آشفتگی بازار ناشی از دریافت مبلغ اضافه پشت بارنامه ادامه خواهد داشت

داران بر سر تمام رسیده است، تصریح کرد: اگر دولت با انجمن کامیونبا اشاره به اینکه ذخیره دان در واحدهای مرغداری به ا وی 
های دامی در واحدهای مرغداری حداقل تا شود که مشکالت کمبود نهادهبینی میدریافت مبلغ هزینه حمل و نقل به توافق برسد، پیش

کالت حمل و نقل، کمبود دان در واحدها مرتفع شوددو ماه آینده ادامه یابد چرا که به یکباره نمی توان انتظار داشت که با رفع مش . 
داران را برطرف کند تا یوسفی تصریح کرد: برای حل مشکالت حمل و نقل، دولت یکبار برای همیشه باید معضل حمل و نقل کامیون

رو نباشندمرغداران به طور مداوم با چالش روبه . 
های دامی از طریق خطوط ریلی یک راه برای کاهش قیمت کرایه حمل نهاده دریافت کرایه مازاد پشت بارنامه درد سر ساز شد/ حمل

 و نقل
وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، موجودی عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت

درحالی است که کماکان مشکل حمل و نقل  های دامی در بنادر شمال و جنوب کشور را مناسب ارزیابی کرد و گفت: ایننهاده
های دامی ادامه داردنهاده . 
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وی افزود: اگرچه انتقال کاال از بنادر نسبت به پروسه زمانی دو هفته اخیر تسریع شده است، اما متاسفانه دریافت کرایه مازاد پشت 
های دامی افزایش را که هزینه تولید از محل حمل نهادهداران شده چبارنامه منجر به بروز تنش میان دامداران و مرغداران با کامیون

 .یافته است
تومان اعالم کرد و گفت: هم اکنون میانگین کرایه حمل و نقل با  100های دامی در گذشته را حجت متوسط قیمت کرایه حمل نهاده

نامه از تولیدکنندگان استتومان رسیده است که این امر جدا از دریافت مبلغ اضافه پشت بار 170درصدی به  70رشد  . 
داران و مشکالت حمل و نقل به طور متوسط تا دو برابر بیش از های اخیر به دنبال اعتصاب کامیونبه گفته این مقام مسئول در ماه

تند، شود، اما به سبب آنکه مرغداران مجبور به تأمین دان مورد نیاز واحدهای خود هسنرم معمول از مرغداران کرایه دریافت می
داران ندارندچارهای جز پرداخت کرایه مدنظر کامیون . 

وی ادامه داد: هماهنگی شرکت پشتیبانی امور دام با راه آهن جمهوری اسالمی ایران برای انتقال کاال از طریق خطوط ریلی تنها 
رودداران با تولیدکنندگان به شمار میراهکار پیش روی حل معضل کامیون . 

تا  25های دامی ناشی از افزایش کرایه حمل کاال از بنادر یا اخذ مبلغ نگهداری محصول در بنادر با رشد نهاده به گفته حجت، قیمت
رو شده استدرصدی در بازار روبه 30 . 

تا  1100وی با اشاره به اینکه دولت هر کیلو ذرت را  تومان قیمت گذاری کرده بود، بیان کرد: این  2400و کنجاله سویا را  1200

تا  1600رحالی است که تولیدکنندگان به طور متوسط هر کیلو ذرت را با نرخ د تومان  900هزار و  2و کنجاله سویا را   1700

کنند و با وجود این قیمت فروش هر کیلو مرغ زنده نباید کمتر از ناشی از کمبود بار در واحدها خریداری می 7 تومان  500هزار و 

 .باشد
مرغداران گوشتی در ادامه افزود: دولت برای کاهش قیمت تمام شده تولید عالوه بر استفاده از امکانات  عضو هیئت مدیره اتحادیه

همچون سپاه، ارتش و شرکت های بزرگ دولتی استفاده کند تا ظرف پروسه زمانی   حمل و نقل ریلی باید از کامیون مراکز مختلف
بارهای شرکت پشتیبانی در سطح استان ها شود تا از معضل فعلی عبور کنیمیک ماه، اقالم از بنادر روانه واحدهای تولیدی و ان . 

حجت گفت: اگر معضل دریافت کرایه پشت بارنامه مرتفع نشود، بی شک قیمت نهاده های دامی به سبب سودجویی عوامل واسطه با 
رو خواهد بودنوساناتی روبه . 

رو هستندمرغداران با کمبود دان در واحدها روبه  
اد طالکش دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذارفرز وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با در گفت 

های دامی همچنان به قوت خود باقی است، اظهار کرد: اگرچه مشکالت حمل و نقل اشاره به اینکه مشکالت حمل و نقل نهاده
تا حدودی کاهش یافته است، اما دریافت ملبغ جداگانه پشت بارنامه منجر به افزایش قیمت تمام های اخیر های دامی نسبت به هفتهنهاده

 .شده تولید شده است
کنند که به دلیل عدم ارائه فاکتور در امور مالی های دامی، رقم هایی پشت بارنامه تقاضا میداران برای حمل نهادهوی افزود: کامیون

 .قابل لحاظ کردن نیست
تومان افزایش یابد 200ه طالکش، دریافت مبلغ جداگانه پشت بارنامه موجب شده قیمت تمام شده مرغ و تخم مرغ تا به گفت . 

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه تاکنون دولت راه حل مناسبی برای رفع مشکالت حمل و نقل به کار نگرفته است، از این 
های اخیر نوسانی داشته استهفته رو قیمت تمام شده تخم مرغ به نسبت . 

میزان زیادی نهاده به دلیل مشکالت حمل و   وی با اشاره به اینکه مقدار زیادی نهاده در بنادر کشور دپو شده است، افزود: هم اکنون
بسزایی داشته استنقل و افزایش کرایه در بنادر شمالی و جنوبی کشور موجود است که این امر در نوسان قیمت سویا و ذرت تأثیر  . 

میلیون تومان کرایه دریافت  3تنی برای حمل نهاده از بندر ماهشهر به تهران  20یک تریلی   طالکش با اشاره به اینکه در گذشته

میلیون تومان رسیده است 7کرد، بیان کرد: این درحالی است که هم اکنون مبلغ کرایه با پشت بارنامه به می . 
ها خبر داد و گفت: با توجه به میزان قابل توجهی نهاده در های دامی در مرغداریتخم گذار از کمبود نهادهمدیرعامل اتحادیه مرغ 

رود دولت راه حل مناسبی برای مشکل کنونی به های حمل و نقل بسیار محدود است و به همین دلیل انتظار میبنادر، اما تعداد ماشین
جود نداردکار گیرد چرا که امکان گرسنگی مرغ ها و . 

رو هستند، اما نقش حمل و نقل به سبب نیاز روزانه دان در وی ادامه داد: در شرایط کنونی تمام صنایع با مشکل حمل و نقل روبه
هر چه سریع تر به عنوان متولی امر باید این مشکل را مرتفع کند  وزارت راه  واحدها در صنعت مرغ بارزتر است که . 

رد: با توجه به کمبود دان در واحدهای مرغداری، مرغداران مجبورند برای جلوگیری از گرسنگی مرغ طالکش در پایان تصریح ک
 .ها حتی تا سه برابر قیمت کرایه پرداخت کنند

 
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 

 
ایرنا  – 8/9/1397تاریخ :   

 شترها هویت دار می شوند
ن بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: با اجرای طرح هویت گذاری معاو -ایرنا  -بندرعباس 

هزار نفر شتر این استان در سامانه اصالح نژاد دام کشور ثبت می  10از نخستین روزهای آذرماه جاری، اطالعات 

 .شود

هزار نفر است که  21شتر در هرمزگان حدود طهماسب غالمپور روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: جمعیت دامی 
هزار نفر، همه شترهای استان هویت دار می شوند 10نفر آنها هویت گذاری شد و با احتساب این  600هزار  9در گذشته بیش از  . 

ریزی اصالح وی بیان کرد: اجرای این طرح با هدف ثبت و احراز مالکیت شتر، تهیه آمار دقیق از جمعیت و پراکنش دام، برنامه 
 .نژادی و دسترسی فوری به اطالعات، ردیابی دام از مزرعه تا کشتارگاه، پایش قرنطینه ای و بهداشتی تا پایان امسال ادامه دارد

در شرق استان هرمزگان با توجه به شرایط کویری و جغرافیایی، برخی روستاییان با پرورش شتر زندگانی خود را می گذرانند که 
ها در بیابان ها رها شده و با حرکت در مسیر راه ها، حادثه آفرین می شوندبیشتر این شتر . 

های سرگردان و بدون چوپان، از مسیرهای جاده میناب به جاسک، سیریک و بشاگرد به علت تردد حیوانات اهلی به ویژه شتر
صدومیت در آن گزارش می شودپرخطر استان هرمزگان است به گونه ای که هر سال مواردی از حوادث منجر به فوت و م . 

حضور شبانه شترها در برخی راه های هرمزگان تاکنون منجر به بروز حوادث رانندگی و تلفات و خسارت شده است و از آنجایی که 
ها در شترها هیچ نشانه ای نداشتند امکان شناسایی مالکان آنها مقدور نبود، با پالک دار شدن شترها افزون بر دقت بیشتر مالکان آن

 .نگهداری از این حیوان اهلی، از بروز مشکالت متعدد از جمله قاچاق حیوان نیز جلوگیری می شود
در طرح هویت گذاری شترها پالک شناسایی حاوی کد پانزده رقمی بر گردن شتر نصب می شود که اطالعات شتر و مالک آن بر 

 .روی سامانه ای ویژه ثبت می شود
 

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 4/9/1397تاریخ :   

  تومان500هزار و 2میلیارد تومانی تولیدکنندگان جوجه در نیمه نخست سال/نرخ هر قطعه جوجه 500زیان 
میلیارد تومانی در فروش جوجه مواجه  500یک مقام مسئول گفت: در شش ماهه ابتدای سال، تولیدکنندگان جوجه یکروزه با زیان 

  .شدند
دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در گفت و گو با خبرنگارغالمعلی فارغی  گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی 

زار اظهار کرد: هم اکنون هر قطعه جوجه یکروزه با ، درباره آخرین وضعیت قیمت جوجه یکروزه در باباشگاه خبرنگاران جوان
200هزار و  2تا  2نرخ   .تومان در بازار عرضه می شود که هنوز با نرخ واقعی خود فاصله دارد 

  
وی قیمت جوجه یکروزه را در بازار تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: براین اساس نمی توان پیش بینی خاصی راجع به 

شت چرا که هم اکنون نرخ جوجه به سبب کشش تقاضا و بهبود شرایط بازار افزایش یافته استوضعیت بازار دا . 
  

تومان بود، بیان کرد: با توجه به آنکه در شش ماهه  1200فارغی با اشاره به اینکه متوسط نرخ جوجه در شش ماهه ابتدای سال 
درصد کمتر از قیمت تمام شده بود، از این رو تولیدکنندگان جوجه یکروزه در چند ماه نخست سال  50تا  ۴0ابتدای سال نرخ جوجه 

میلیارد تومانی شدند 500متحمل زیان  . 
ارد تومانی تولیدکنندگان جوجه میلی 450درصد کمتر از قیمت تمام شده است/زیان  20بیشتر بخوانید: قیمت فروش جوجه یکروزه 

 یکروزه
  

تومان اعالم کرد و افزود: در ماه های آتی انتظار می رود با  500هزار و  2این مقام مسئول نرخ واقعی هر قطعه جوجه یکروزه را 
سود منطقی برای تولیدکننده برسد واقعی شدن قیمت مرغ، نرخ هر قطعه جوجه یکروزه به قیمت تمام شده تولید و . 

 
تومانی مرغ در بازار تصریح کرد: این نرخ قابل قبول  9800وی در پایان با انتقاد از انتشار اخبار تایید نشده مبنی بر تصویب قیمت 

هزار  11نیست چرا که قیمت تمام شده باالتر از این رقم است، از این رو پیشنهاد بخش صنفی برای قیمت هر کیلو مرغ در بازار 
   پانصد تومان استو
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 خرید تضمینی / خدمات 
 

خبرگزاری فارس  – 6/9/1397تاریخ :   

تومان است/ لزوم اصالح قانون خرید تضمینی + گزارش سیاستی  1930نرخ مناسب خرید گندم   
سال اخیر و  3در نامه رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس به الریجانی به عملکرد نامطلوب دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی طی 

  .تومان تاکید شده است 1930توقف روند خودکفایی اشاره شده و به افزایش نرخ خرید گندم به 
به گزارش خبرنگار فارس، زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی در نامه ای به 
الریجانی رئیس مجلس به لزوم اصالح قانون خرید تضمینی مجلس به منظور تثبیت خودکفایی در تولید گندم و تداوم امنیت غذایی 

 .تاکید کرد
به عنوان خروجی « تثبیت خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها»در این نامه که به همراه یک گزارش سیاستی تحت عنوان 

کارشناسی جلسات و بررسی های کمیته به رئیس مجلس شورای اسالمی و اعضای کمیسیون کشاورزی ارسال شده است، 
ید گندم ارائه شده استپیشنهادهایی جهت ادامه روند خودکفایی در تول . 

* تومان است 1930درصدی تولید  48.5نرخ متناسب گندم با تورم   
سال اخیر در خصوص تعیین قیمت گندم  3طبق بررسی های کارشناسی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، عملکرد نامطلوب دولت طی 

نت های اجرایی قانون تضمین خرید محصوالت نشان می دهد که الزم است نحوه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و همچنین ضما
 .اساسی کشاورزی اصالح شود

تومان برای گندم منجر به صادرات قاچاقی گندم در دوره فعلی، کاهش تولید گندم در دوره های آتی  1470بر این اساس، تعیین قیمت 
 .و افزایش واردات طی سال های اتی خواهد شد

گندم و سایر محصوالت اساسی باید متناسب با شاخص تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی تعیین لذا طبق پیشنهاد ارائه شده، قیمت 
تومان در نظر گرفته می شد 1930گردد؛ با این شاخص، نرخ خرید تضمینی گندم در سال آتی باید  . 

شاورزی به عنوان متولی افزایش ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی و همچنین تعیین وزارت جهاد ک
 .و مسئول اصلی تولید گندم در کشور از دیگر پیشنهادهای مطرح شده توسط این کمیته است

 :متن نامه مذکور به شرح زیر است
« ای به ویژه در شرایط تحریم همانطور که مستحضر هستید؛ خودکفایی کشور در تولید گندم، یکی از نقاط قوت کشور و برگ برنده

سال اخیر، برای سال  2این وجود، دولت در ادامه اجرای ناقص قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی طی با   است.
تومان اعالم گردیده که نسبت  1470نیز تصمیم نامطلوبی اتخاذ کرده است؛ به گونه ای که نرخ خرید تضمینی گندم  98-97زراعی 

درصد رشد داشته است 13به سال گذشته، تنها  . 
های تولید در بخش کشاورزی طبق آمار مهرماه بانک مرکزی افزایش ن تصمیم آن هم در شرایطی که هزینهای درصدی داشته  48.5

تومان و فراتر از آن رسیده، زنگ خطری برای  2000و به واسطه رشد نرخ ارز، قیمت گندم در کشورهای همسایه به حدود 
 .خودکفایی کشور در تولید گندم است

اچاقی در دوره فعلی، کاهش تولید در دوره آتی و افزایش واردات طی سال های بعد که در نهایت منجر به تضعیف امنیت صادرات ق
غذایی کشور می شود، از جمله عوارض این تصمیم خواهد بود. با این وجود، نوع رفتار دولت در خصوص قانون مصوب مجلس، 

اجرایی آن را نشان می دهد که بایستی در مجلس شورای اسالمی پیگیری شود لزوم اصالح و تکمیل این قانون و افزایش ضمانت . 
کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی پس از جلساتی که با تولیدکنندگان، مسئولین و اصناف فعال در حوزه گندم داشت، این 

تحت عنوان "تثبیت  970901استی شماره مسئله را آسیب شناسی نموده و نتایج بررسی های کارشناسی خود را در گزارش سی
 «.که به پیوست تقدیم می گردد، منتشر نموده است    "خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها

مطرح شده در این گزارش، در صورتی که شاخص بهای تولیدکننده کشاورزی معیار تعیین قیمت قرار گیرد، نرخ طبق پیشنهادهای 
تومان برای خرید تضمینی گندم تعیین می  1930بر این اساس در سال جاری نیز باید رقم  .خرید تضمینی گندم متناسب می شود

از صادرات قاچاقی گندم نیز جلوگیری می کند گردید؛ نرخی که با هزینه های تولید همخوانی داشته و . 
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باشگاه خبرنگاران جوان  – 3/9/1397تاریخ :   

  نرخ خرید تضمینی گندم جوابگوی هزینه کشاورزان نیست/ضرورت بازنگری در اعالم نرخ خرید گندم
درصد نسبت به مدت مشابه  10.4خ خرید تضمینی گندم تنها یک مقام مسئول گفت: علی رغم افزایش چشمگیر هزینه های تولید، نر

 .سال قبل افزایش یافته است
صنعت،تجارت و کشاورزیعلیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

،خبرنگاران جوان علی رغم   ، اظهار کرد:98-97تومانی برای خرید هر کیلو گندم در سال زراعی  1470با انتقاد از اعالم نرخ   

در اعالم  سبب افزایش هزینه های تولید اصالح کرد، اما شورای اقتصاد  آنکه وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی اولیه خود را به
 .نرخ خرید تضمینی گندم توجهی به این موضوع نداشته است

تومان اعالم کرد و افزود: این درحالی است که در  1587وی قیمت قبلی پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به شورای اقتصاد را 
ومان اصالح کرد تا نرخ خرید ت 1700هفته های اخیر مجددا وزیر جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی خود به شورای اقتصاد را به 

تضمینی در سال زراعی جدید بتواند سود منطقی برای کشاورزان در بر داشته باشد که متاسفانه شورای اقتصاد همانند سال های قبل 
 .توجهی به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی نداشته است

راساس نوسان نهاده های تولید، منطقی است،درحالیکه اعالم پیشنهادی جدید وزارت جهاد کشاورزی و تشکل ها ب  به گفته ایمانی نرخ
تومان زیان کشاورزان را در بر دارد 1470نرخ  . 

تومان 200هزار و  2از اعالم نرخ خرید تضمینی گندم نیست/ حداقل نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم  بیشتر بخوانید: خبری  
درصد نرخ گندم برای  13آحاد جامعه تصور می کنند که شورای اقتصاد تنها   رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: اگرچه
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل  10.4تغییر جدول اُفت گندم، نرخ خرید تنها سال زراعی جدید را افزایش داده است، اما به سبب 

 .رشد داشته است
دالر اعالم کرد و افزود: با احتساب هزینه های حمل و ارز نیما، نرخ  245وی متوسط نرخ هر کیلو گندم در بازار های جهانی را 

دا در بنادر با افزودن سود بازرگانی، عوارض گمرکی، بارگیری و هزار تومان است که مجد 3هر کیلو گندم تحویل بنادر حدود 
هزار تومان خواهد رسید 4کرایه حمل قیمت هر کیلو گندم به  . 

به گفته ایمانی کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون و نماینده کشاورزان باید به دیوان عدالت شکایت کند چرا 
کارشناسی و علمی نیست 98-97برای سال زراعی  که نرخ خرید تضمینی گندم . 

وی نسبت به قاچاق گندم به آن سوی مرزها هشدار داد و گفت: با توجه به آنکه نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید 
به آن سوی همانند دو سال گذشته جوابگوی هزینه کشاورزان نیست ، از این رو در صورت عدم اصالح قیمت امکان قاچاق گندم 

 .مرزها زیاد باال می رود
ایمانی در پایان با اشاره به اینکه تمامی کشاورزان از اعالم نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید شوکه شدند،تصریح 

اقتصاد  کرد: علی رغم تمامی تالش ها و پیگیری ها برای اعالم نرخ منطقی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید، اما شورای
درصد، قیمت خرید را نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داد که این امر نشان می دهد که شورای اقتصاد توجهی به  10.4تنها 

 .قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی نداشته است که انتظار می رود هر چه سریع تر بازنگری در اصالح نرخ صورت گیرد
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ایرنا  – 7/9/1397خ : تاری  

 نایب رییس بنیاد گندم کاران: مجلس به نرخ تضمینی ورود کند
شورای اسالمی خواست که طبق قانون برای تغییر و  نایب رییس بنیاد گندم کاران ایران از نمایندگان مجلس -ایرنا  -گرگان 

نندورود ک 98 - 97محصول استراتژیک در سال زراعی  افزایش قیمت تضمینی این . 

قیمت تضمینی اعالم شده برای سال زراعی جاری به  :به گزارش ایرنا علیقلی ایمانی روز چهارشنبه در نشستی خبری اظهار داشت

هزار و  14نرخ هر کیلوگرم   .لایر کارشناسی، علمی و قانونی نیست 700
اسالمی وزارتخانه مربوطه )جهاد مجلس شورای  68به گفته وی، قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی مصوب سال 

کشاورزی( را مکلف کرده تا نرخ را طبق هزینه های تولید یک مزرعه متعارف برآورد و به شورای اقتصاد برای اعالن قیمت 
 .نهایی پیشنهاد دهد

ارت جهاد و وی ادامه داد: با این وجود اعالن نرخ تضمینی گندم برای سال زراعی جاری درحالی بوده که نرخ پیشنهادی وز
 .کشاورزی طی سه سال اخیر مورد قبول واقع نشده است

لایر تغییر نسبت به دو  700با یکهزار و  97 -98ایمانی اضافه کرد: شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی 
 .سال قبل اعالم کرده که رقم مناسبی نیست

عنوان دومین تولید کننده گندم ایران را نیز بر عهده دارد، همچنین گفت: عالوه بر کم  ایمانی که ریاست خانه کشاورز استان گلستان به
بودن رقم تغییر، شورای اقتصاد در اعالن نرخ تضمینی گندم، افت مفید را از چهار به دو و غیرمفید را از دو به یک درصد کاهش 

 .داد که این اقدام به نوعی فریب گندمکاران محسوب می شود
ارش ایرنا افت مفید شامل دانه های شکسته و دانه سایر غالت و افت غیر مفید شامل مواد خارجی نظیر بذر علف های هرز، به گز

 .کاه و کلش گندم، سنگ و ریگ است
نایب رییس بنیاد گندمکاران ایران افزود: کاهش سطح کشت گندم و افزایش قاچاق آن به کشورهای همسایه از پیامدهای نرخ تضمینی 

  .پایین این محصول است که باید در آن تجدید نظر شود
نماینده برای  200ایمانی ابراز امیدواری کرد در نشست هفته آینده با اعضای کمیسیون کشاورزی و هیات رئیسه مجلس و پیگیری 

نگرانی  ، نرخ خرید تضمینی گندم اصالح و68اجرای قانون افزایش نرخ تضمینی محصوالت کشاورزی طبق مصوبه سال 
 .کشاورزان رفع شود

هزار لایر به وزارت جهاد کشاورزی ارائه  18بنیاد گندمکاران ایران قیمت تضمینی هر کیلوگرم گندم را برای سال زراعی جاری 
هزار لایر را به شورای اقتصاد پیشنهاد کرد 17داد و این وزارتخانه نیز پس از بررسی  . 

هزار هکتار به  700ر کشاورز در کشور گندم می کارند و سال زراعی قبل پنج میلیون و هزا 250به گفته ایمانی، یک میلیون و 
 .زیر کشت این محصول رفت

 
 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 
ایرنا  – 8/9/1397تاریخ:   

98خرید تضمینی سال واکنش گندمکاران به نرخ غیررسمی   
سال زراعی جاری انتقاد برخی تولیدکنندگان را به دنبال  محصول کشاورزی برای 25انتشار غیررسمی نرخ های خرید تضمینی 

منطقی نیست تومانی بابت خرید هر کیلوگندم 1470بنیاد گندمکاران ایران می گوید قیمت  داشته است و رییس . 
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، طبق قانون و سیاست وزارت جهادکشاورزی، هر سال باید در اواخر مردادماه نرخ خرید 

پایان )تضمینی کارشناسی شده به دولت ارایه شود تا پس از بررسی و تصویب در شورای اقتصاد و پیش از آغاز فصل زراعی جدید 

ماه از فصل زراعی جدید، هنوز این نرخ ها توسط  2شود؛ با این حال امسال پس از گذشت  شهریورماه( نرخ ها به کشاورزان اعالم
 .شورای اقتصاد ابالغ نشده است

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفته بود تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی « احمدعلی کیخا»چندی پیش 
و در صورت ادامه این تعلل، موضوع در صحن علنی مجلس مطرح خواهد  محصوالت کشاورزی تخلف از قانون به شمار می رود

 .شد
به گفته این نماینده مجلس، براساس قیمت های جهانی و منطقه ای گندم، نرخ تورم و افزایش هزینه های تمام شده تولید، بهای خرید 

تعیین نرخ های دیگر، تخلف از قانون استتومان تعیین شود و  1700هزار تومان و جو  2تضمینی این محصول نباید کمتر از  .  
این درحالیست که ابالغ رسمی نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی هنوز توسط شورای اقتصاد اعالم نشده و با وجود تماس 

 .های تلفنی خبرنگار ایرنا با مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی کماکان این مهم مورد تایید قرار نگرفته است
علی قلی ایمانی»د در این پیون رییس بنیاد گندمکاران ایران در گفت و گو با ایرنا گفت: بر اساس نامه ای که به طور غیررسمی  «

تومان تعیین شده  1470درباره نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در برخی رسانه ها منتشر شده است، نرخ هرکیلوگرم گندم 
 .که منطقی نیست

االی راهبردی به شمار می رود که در سالهای اخیر بار دیگر در تولید این محصول به خودکفایی در وی اظهار داشت: گندم یک ک
 .تولید رسیدیم و به نظر می رسد دولت باید نرخ خرید تضمینی را به گونه ای تعیین کند که استمرار تولید این محصول حفظ شود

درصد افزایش نسبت به سال گذشته عنوان کرد و گفت:  35تومان با  1750وی حداقل قیمت خرید تضمینی گندم برای سال جاری را 
 .براساس قانون نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از جمله گندم باید طبق نرخ تورم و افزایش هزینه های تمام شده تعیین شود

 21و  10،  9نرخ تورم به ترتیب تومانی نرخ گندم با توجه به این که طی سه سال اخیر  1750وی بر این باور است که قیمت 
 .درصد رشد داشته است و همچنین هزینه های تمام شده تولید تعیین و پیشنهاد شده بود

درصدی  35تومان برای خرید تضمینی گندم دانست و تصریح کرد: رشد  1700ایمانی نرخ پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی را 
97قیمت گندم در سال زراعی  نون بوده و تعیین نرخی کمتر از این مبلغ می تواند استمرار تولید گندم را با در چارچوب قا 98 -

 .مشکل مواجه سازد
 .ایمانی افزود: گندمکاران همچنان در انتظار نرخ مناسب خرید تضمینی گندم از سوی شورای اقتصاد هستند

96-97زراعی ) به گزارش ایرنا، سال گذشته شورای اقتصاد با گذشت هفت ماه از زمان آغاز فصل و همزمان با شروع فصل  (

محصول استراتژیک کشاورزی را تعیین و ابالغ کرد 28برداشت محصوالت قیمت خرید تضمینی  . 
 300هزار و  13هزار لایر، گندم دوروم )برای ماکارونی(  13براساس این مصوبه، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی 

لایر، چغندر قند پائیزه سه 122لایر، چغندر قند بهاره سه هزار و  860هزار و  10ای ، ذرت دانهلایر 300هزار و  10لایر، جو 
لایر، دانه  644هزار و  26لایر، دانه آفتابگردان  694هزار و  24لایر، دانه سویا  964هزار و  31لایر، پنبه )وش(  35هزار و 

لایر، لوبیا  932هزارو  27لایر، نخود  984هزار و  29لایر، عدس  186هزار و  26لایر، دانه گلرنگ  665هزار و  28کلزا 
لایر، برنج گروه یک )خزر، شیرودی،  946هزار و  25لایر، لوبیا قرمز  140هزارو  27لایر، لوبیا سفید  147هزار و  27چیتی 

برنج گروه سه )ندا،  لایر، 482هزار و  34لایر، برنج گروه دو )سپیدرود و گوهر(  368هزار و  38فجر و کشوری( 
لایر، سیب  121زمینی بهاره چهار هزار و لایر، سیب 237زمینی پائیزه چهار هزارو لایر، سیب 613هزار و  28دانیال( کوهسار،

لایر، پیاز طرح استمرار  748هزار و  2لایر، پیاز بهاره  825هزار و  2لایر، پیاز پائیزه  897زمینی طرح استمرار چهار هزار و 
لایر، پیله 283هزار و  15هر کیلو  2لایر، برگ سبز چای درجه  292هزار و  27هزار و پنج لایر، برگ سبز چای درجه یک  سه

لایر تعیین شده بود 49هزار و  181طرح کرم ابریشم  . 
جدید گفته  به محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی مهر ماه امسال درباره نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی برای سال زراعی
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 .بود که این موضوع در شورای اقتصاد در دست بررسی است
 .سال زراعی در ایران هر سال از اوایل مهر ماه آغاز می شود

 
 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات

خبرگزاری فارس  – ۴/9/1397تاریخ :   

 تهدید امنیت غذایی با نرخ غیرمنطقی برای خرید تضمینی گندم 
تومان تعیین کرد که این رقم نسبت به سال  1470را کیلویی ( 97-98شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی )

درصد رشد داشته است 13.07زراعی گذشته  .  
1۴70را ( 97-98خبرگزاری فارس، شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی )به گزارش  تومان  

درصد رشد داشته است. این در حالی بود که مطابق قانون خرید  13.07تعیین کرد که این میزان نسبت به سال زراعی گذشته 
دولت موظف است، نرخ خرید گندم را حداقل متناسب با نرخ تورم (، 68تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی )مصوب شهریورماه 
های اخیر، این قانون را رعایت نکرده و روند افزایش قیمت خرید اعالمی از سوی بانک مرکزی اعالم کند، اما دولت در سال

کردن قانون تضمین خرید مطابق با تورم ساالنه نبوده است. در واقع، دولت با رعایت ن 97تا  94های تضمینی گندم در سال
کش کشاورزان را ضایع کرده استمحصوالت اساسی کشاورزی، حقوق قشر زحمت . 

شد. در همین تومان تعیین می 1800باید حدود ( 97-98با توجه به نرخ تورم امسال، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی )
را  97-98کشور نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم در سال زراعی  زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعیراستا، ملک

موقع قیمت در شهریورماه و تناسب آن با نرخ استمرار تولید بهینه این کاالی اساسی به تعیین به»تومان اعالم کرد و گفت:  1800

 .«تورم نیاز دارد
رود مشکالت دیگری نیز امنیت غذایی کشور را مورد تهدید قرار به همین دلیل، عالوه بر نفی خودکفایی گندم در سال آتی، انتظار می

توان به موارد زیر اشاره کرددهد که از آن جمله می : 
های واقعی تولید بی رغبتی کشاورزان به تولید گندم و درنتیجه کاهش سطح آن: نرخ خرید تضمینی گندم باید مطابق با هزینه -1

ت، کشاورزان یا به کشت محصول دیگری روی آورده و یا انگیزه و رغبت آنان نسبت به کشاورزان تعیین شود. در غیر این صور
رودتولید گندم از بین می . 

چنین افزایش قیمت خرید گندم در افزایش قاچاق گندم به کشورهای دیگر: با توجه به افزایش نرخ ارز در تابستان امسال و هم -2

ساز وابستگی رود، قاچاق این کاالی مهم زمینهپاکستان، افغانستان و ترکیه انتظار میمرز با ایران از جمله عراق، کشورهای هم
 .کشور به واردات آن را در سالهای آینده را در پی داشته باشد

ا و بودجه را موظف کنند، ت رود، نمایندگان مجلس از طریق ابزارهای قانونی، شورای اقتصاد و سازمان برنامهدر نتیجه، انتظار می
 .نرخ خرید تضمینی گندم را اصالح کند و آن را مطابق با تورم سال جاری افزایش دهد

 
 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 
باشگاه خبرنگاران جوان  – ۴/9/1397تاریخ :   

  درصد دیگر باید افزایش یابد/آینده تولید در معرض خطر است 30نرخ خرید تضمینی گندم حداقل 
درصد دیگر باید افزایش  30مسئول گفت:با توجه به افزایش سرسام آور هزینه های تولید، نرخ خرید تضمینی گندم حداقل یک مقام 

  .یابد
صنعت،تجارت و کشاورزیمقام خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار عنایت اله بیابانی قائم گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

اظهار کرد: با گذشت دو ماه تاخیر در  98-97تومانی برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی  1470،با انتقاد ازاعالم نرخ جوان
تومان نسبت به مدت مشابه  170عی آینده را تنها قانون خرید تضمینی، شورای عالی اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زرا

 .سال قبل افزایش داده است
وی با اشاره به اینکه دولت صدای گندمکاران را درآورده است، افزود: با توجه به افزایش سرسام آور هزینه های تولید، نرخ خرید 

ورزان باشد چرا که نرخ کنونی طبق هزینه های تولید درصد دیگر باید افزایش یابد تا جوابگوی هزینه کشا 30تضمینی گندم حداقل 
 .کارشناسی نیست

کشاورز ادامه داد: بسیاری از کشاورزان از اعالم نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده شوکه شدند به طوریکه براساس 
ین امر منجر به کاهش تولید این محصول آخرین اطالعات دریافتی به سبب از دست دادن انگیزه به کشت های دیگر روی بردند که ا

 .استراتژیک خواهد شد
 بیشتر بخوانید: تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم جایز نیست/ضرورت خودکفایی گندم در شرایط تحریم

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه نرخ کنونی خرید تضمینی جوابگوی هزینه های تولید بخش کشاورزی نیست، 
اتژیک ، از مسئوالن ذی ربط انتظار می رود که هر چه سریع تر در نرخ اعالمی بیان کرد: با توجه به اهمیت تولید محصوالت استر

 .تجدید نظر کنند تا آینده تولید به خطر نیفتد
افزود: بی توجهی شورای اقتصاد های جهانی و تورم را امری ضروری دانست وبیابانی اجرای قانون خرید تضمینی بر مبنای قیمت

رای چهارمین سال متوالی موجب شده تا دالالن به عرضه خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده به قانون خرید تضمینی گندم ب
ورود کنند که این امر به نفع دالالن و ضرر کشاورزان و تولید ملی تمام خواهد شد چرا که دالالن با خرید محصول از کشاورزان 

 .اقدام به قاچاق آن از مرزهای کشور خواهند کرد
مرکزی خانه کشاورز در پایان تصریح کرد: اگر مسئوالن دولتی دراصالح نرخ خرید تضمینی گندم هر چه سریع تر  عضو شورای

 .تعجیل نکنند، بی شک آینده خودکفایی ، تولید محصوالت اساسی در معرض خطر قرار می گیرد
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 خرید تضمینی / خدمات 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 5/9/1397تاریخ :   

  درصد روغن مورد نیاز در داخل تولید شد 15ضرورت تعیین نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی مطابق با تورم/
گفت: برای تحقق برنامه خوداتکایی،نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی جدید باید مطابق با تورم  یک مقام مسئول

  .افزایش یابد
ت و کشاورزیصنعت،تجارعلیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار  گروه  

اظهار کرد: برنامه قراردادی وزارت  98-97، درباره آخرین وضعیت کشت کلزا در سال زراعی اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ا کنون هزار هکتار است که ت 250جهاد کشاورزی با کشاورزان برای کشت کلزا در سال زراعی جدید  هزار هکتار از این  200

 .میزان کشت شده است
هزارهکتار مطابق  250درصدی کشت کلزا نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت:اگر کشت کلزا به  30وی از افزایش 

 .هزارتن کلزا در سال آینده تولید شود 450برنامه برسد، انتظار می رود که 
افزود: بر اساس قانون خرید تضمینی، همه ساله نرخ  98-97ینی کلزا برای سال زراعی مهاجر با انتقاد از نرخ خرید تضم

محصوالت مطابق با تورم بانک مرکزی قبل از شروع سال زراعی باید اعالم شود که متاسفانه در دو سال گذشته این قانون اجرا نشد 
ثابت ماند و مجددا امسال نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی درصد نرخ کلزا افزایش و مابقی  2.5چرا که در سال زراعی قبل تنها 

درصد افزایش یابد 30تا  20درصد افزایش یافت، درحالیکه انتظار می رفت حداقل  14 . 
درصد بهای آفتابگردان پرداخت شد 95های روغنی/بیشتر بخوانید: آخرین وضعیت خرید تضمینی دانه  

وی تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی را امری ضروری دانست و افزود: اگر نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی 
تغییر نکند، نمی توان انتظار داشت که افزایش تولیدی برای سال زراعی آینده اتفاق بیفتد و  98-97با تورم برای سال زراعی مطابق 

 .برنامه خوداتکایی محقق شود
 هزارتن 600مجری طرح دانه های روغنی ادامه داد: برای سال زراعی آینده پیش بینی می شود که تولید دانه های روغنی به باالی 

هزارتن از این میزان به کلزا و مابقی سایر دانه های روغنی اختصاص دارد 450برسد که حداقل  . 
در کشور آغاز شده است، بیان کرد: از ابتدای شروع  94وی با اشاره به اینکه برنامه خوداتکایی دانه های روغنی از سال زراعی 

 70ش یافته است که طبق برنامه بعد از مدت زمان ده سال حداقل باید درصد افزای 10طرح تا کنون میزان تولید دانه های روغنی 
 .درصد نیاز کشور در داخل تولید شود

درصد روغن مورد نیاز از منابع داخلی تامین می شود که این  15تا  14مشاور وزیر جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: امسال 
ر ارز جلوگیری شودمیلیون دال 450از خروج   امر موجب شده تا حداقل . 
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 خشکسالی
 :خبرگزاری فارس  – 6/9/1397اریخ : 

راه مهم پیشینیان برای مقابله با بحران آب/ ایران وارد ترسالی نشده سه   
گفت: بر اساس یک تحقیق در  یاد بگیریم، الگو را باید از پیشینیان 3رئیس سابق سازمان تات با بیان اینکه برای مقابله با بحران آب 

رساند و ایران از بخش خشکسالی تغییر اقلیم ضرر خواهد دیددانشگاه مشهد تغییرات اقلیم کشور را به ترسالی نمی .  
ایران که یک سوم میانگین به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مشکالت کم آبی و خشکسالی در جهان و به ویژه در 

تواند تهدیدی برای امنیت ساز شده و در صورتی که راهکارهای درستی برای آن در نظر گرفته نشود، میبارش جهان را دارد، مسأله
 ها و مشکالت موجودغذایی کشور باشد و تولید غذا را در آینده با مخاطراتی همراه سازد. بنابراین الزم است، ضمن بررسی چالش

  .راهکارهایی هم برای مقابله با این بحران در آینده داشته باشیم
در این زمینه با اسکندر زند معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سابق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

وگویی انجام دادیمگفت . 
آبی در کشور چیست، گفت: خشکسالی با خشکسالی و کم وگو با خبرنگار فارس، در پاسخ به اینکه راهکارهای مقابلهوی در گفت

ایم؛ هزار سال پیش تا االن بوده است و ایران در زمان ساسانیان کشور خشکی بوده و چند تا تدبیر در این زمینه انجام داده 2ایران از 
ها را ایجاد کردیم که بیالن آبی را ثابت نگه داشتنخست اینکه قنات . 

نوع زندگی عشایری در پاسخ به   اد کشاوزری افزود: کار دوم این بود که زندگی با آب سبز بوده و در حقیقتمعاون سابق وزیر جه
بر بوده که هم گیاهان و هم حیوانات که مردم استفاده شرایط خشک کشور بوده است و کار سوم استفاده از الگوی غذایی کم آب

کردیمبر استفاده نمینداشتیم، یا خیلی محصوالت پر آب بر بودند. آن زمان گاو هلشتاینآبکردند، کممی . 
های گذشته دهد که ما سازگاری با خشکی را در کشور طی سالرئیس سابق سازمان تات گفت: این مطالعه تاریخی به ما نشان می

ها را فراموش کردیم و فکر کردیم های آب همه اینهای آب، موتور پمپسال اخیر ما با آمدن سدها، تکنولوژی، چاه 50ایم و در داشته
ساله باعث شد که ما کالً از ذخایر خودمان استفاده کنیم. بنابراین  50که مشکل ما حل شده است و یک دفعه غفلت کردیم و این غفلت 

را نگاه کنیم تا خوب جلو ماند و باید عقب ما همان راهی را که پیشینیان ما انجام دادند، باید انجام دهیم، تاریخ مثل آینه بغل ماشین می
  .برویم

زند با بیان اینکه روش پیشینیان ما سازگاری با شرایط خشک بوده است و ما باید سازگاری با شرایط خشک را همچنان در اولویت 
وژی در گذاری در بخش کشاورزی و تکنولقرار دهیم، گفت: باید به ازای هر مقدار بارندگی، خشکی و یا کم آبی که داریم، سرمایه

 .بخش کشاورزی و دانش در بخش کشاورزی را افزایش دهیم
وی ادامه داد: کشاورزی گذشته ما آب مبنا بوده و زمین مبنا نبوده است. کشاورزی ما دانش مبنا بوده و منبع مبنا نبوده، بنابراین ما 

با شرایط استگذاری بیشتر و سازگاری بنیان کردن تکنولوژی و سرمایهراهکارمان در آینده دانش . 
 آیا کشور وارد ترسالی شده است؟*

سال به اتمام رسیده و با توجه به  20های ایران بعد از شود، خشکسالیاز معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی سوال شد که گفته می
گفت: آنچه که از اقلیم سال آغاز شده کشور ما وارد دوره ترسالی شده است،  20اینکه فاز مثبت اقیانوس اطلس شمالی که پس از 

هایی از ترسالی را داشتیمهایی از خشکسالی و موجآید، ما در کشور موجبلندمدت ما برمی . 
کنند و هم آمارهای رئیس سابق سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی گفت: به نظر من باید آمارهایی که برخی مطرح می

ن وضعیت برای حداقل چند سال آینده داشته باشیم تا بتوانیم قضاوت از ورود کشور به موجود را داشته باشیم و منتظر پایداری ای
کنم، نیاز به مستندات بیشتری و زمان زیادی است تا وضعیت مشخص شودو من فکر می ترسالی را مطرح کنیم . 

»اخیرا  سال به اتمام رسید این خشک 20از  خشکسالی ایران بعد»از بنیانگذاران هواشناسی ایران اعالم کرد:« پروفسور اردکانی

به خاطر فاز مثبت اقیانوس اطلس شمالی آغاز و باعث شد که بادهای باران آور که از این اقیانوس وارد  1377سالی که در سال 
شود و دارای رطوبت و سرما بود، متوقف شودایران می . 

و بارانهای کمی که نصیب جنوب می شد، از دریای سرخ بود  سالی بود که نیمه جنوبی از این بادهای مدیترانه ای محروم بود20
ای داشتیمسال خیلی اندک باران مدیترانه20وگرنه در این  . 

کند نتیجه این روند ان است که امسال از اواسط فروردین ماهی هست که اقیانوس اطلس به شدت روند منفی را طی می۶اما اکنون 
خرداد هم ادامه داشت، به خاطر همین سرد شدن اقیانوس اطلس در غرب در این مدت  هوای خنک نصیب ایران شده و تا اواسط

بارانهای زیادی نصیب غرب ایران شد و در ادامه این روند امسال تابستان را هم با چند درجه خنک تر طی کرریم و در نیمه دوم 
می شود که پاییز ایران به احتمال زیاد پدیده النینیو رقم تابستان هوا کامل خنک شد و در پاییز بارانهای بسیار زیادی نصیب ایران 
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خواهد خورد و اما زمستان بسیار سرد و پر بارشی در راه ایران است که در دهه شصت نظیر ان اتفاق افتاده است، بیشتر روزها 
دامه می یابدسال ا۴0تا20صبح تا قبل از ظهر منطقه گرمسیری با یخبندان روبرو می شود و این روند پر بارشی  .» 

بردبر اساس یک تحقیق در دانشگاه مشهد ایران فعال از مضرات خشکسالی تغییر اقلیم رنج می *  
وی در پاسخ به اینکه آیا امکانی وجود دارد که تغییر اقلیم باعث ترسالی در کشور شود، چون دو نگاه وجود دارد، اینکه تغییرات آب 

ها را با خشکسالی و برخی را با افزایش بارندگی مواجه کند، گفت: بله، درست است تغییر اقلیم تواند برخی کشورو هوایی و اقلیم می
شوددر برخی مناطق باعث ایجاد خشکسالی و در برخی مناطق باعث ترسالی می . 

سال پیش  10شهد حدود ای را در دانشگاه مزند در پاسخ به اینکه آیا تأثیر آن درباره ایران بررسی شده است، گفت: در ایران پروژه
بینی کردند و همکاری که من با آنها داشتم، برایندش این بود که به را پیش 1400شروع کردند و اثرات تغییر اقلیم در کشاورزی در 

بیندطور کلی کشور ما از تغییر اقلیم بیشتر از پیامدهای خشکسالی آن ضرر می . 
شگاه مشهد انجام شده است، اما در برخی مناطق جهان شاهد هستیم که تغییر اقلیم آنها سازی در دانوی ادامه داد: این برآوردهای مدل

بینیم مانند های افراطی است که میرا به سمت ترسالی برده است. آنچه که مسلم است از پیامدهای تغییر اقلیم یکی حرکت
ها را زیاد گریهای شدید وقتی که این افراطنشستهای شدید، های شدید، زلزلههای شدید، طوفانهای شدید، ترسالیخشکسالی

های جدی هم یکی از اثرات تغییر اقلیم باشدها و ترسالیبینید، یکی از پیامدهای تغییر اقلیم است، شاید خشکسالیمی . 
ینده کشور است، گفت: این بینی از وضعیت آها مربوط به گذشته یا زمان حال است یا اینکه پیشبینیوی در پاسخ به اینکه آیا این پیش

بینی از وضعیت آینده کشور را به خاطر تغییر اقلیم مشخص کرده استها که در دانشگاه مشهد صورت گرفته، یک پیشمدلسازی . 
 .مربوط به کم آبی دیگر، افزایش در واحد سطح را دنبال نمی کنیم 

 
 لینک خبر 
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 دانه های روغنی
خبرگزاری فارس  – ۶/9/1397تاریخ :   

ای کرمانشاه معامله شد گواهی سپرده ذرت دانه  
هزار گواهی سپرده کاالیی صبح امروز در  200طالیی ذهاب در قالب ای استان کرمانشاه تحویلی از انبار دانه تن ذرت دانه 200

  .بورس کاال عرضه و با موفقیت معامله شد
هزار  200به گزارش خبرگزاری فارس، خبرهای دریافتی از بورس کاال حاکی است، در جریان معامالت امروز در این بازار 

 770میلیارد و  2به ارزش بیش از  1397اسفندماه  28با سررسید انبار  تن محصول، 200ای معادل گواهی سپرده کاالیی ذرت دانه
 .میلیون لایر معامله شد

هزار و  13به این ترتیب، قیمت هر گواهی سپرده کاالیی با پشتوانه ذرت دانه ای استان کرمانشاه با سازوکار عرضه و تقاضا معادل 
لایر تعیین شد 851 . 

ذرت استان کرمانشاه در حالی از انبار دانه طالیی ذهاب با موفقیت صورت گرفت که طبق بر اساس این گزارش اولین عرضه 
اسفند ماه امسال است 28اطالعیه بورس کاالی ایران سررسید انبار مذکور تا پایان   . 

فردا نماد معامالتی معامالت گواهی سپرده ذرت در نماد معامالتی انبار مذکور در حالی در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت که 
 .انبار جدید استان کرمانشاه نیز گشایش خواهد شد

 
 لینک خبر 
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 دانه های روغنی 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 7/9/1397تاریخ :   

  درصد بهای آفتابگردان پرداخت شد100هزارتن دانه روغنی در سال جاری/  420بینی تولید پیش
 400های روغنی به شود تا پایان فصل برداشت در مجموع خرید دانهبینی میی گفت: پیشمعاون اداره کل خرید داخلی بازرگانی دولت

هزارتن برسد 420تا  .  
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار سعادتی کیا معاون اداره کل خرید داخلی بازرگانی دولتی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

میلیارد  22تن گلرنگ با ارزش  897های روغنی اظهار کرد: تاکنون ، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی دانهخبرنگاران جوان
میلیارد لایر از کشاورزان  967هزارتن با ارزش  42میلیارد لایر و سویا  46تن با ارزش  850لایر، آفتابگردان یک هزار و 

 .خریداری شده است
درصد بهای سویا به حساب کشاورزان  46درصد بهای گلرنگ و  98 :وی از پرداخت صددرصد بهای آفتابگردان خبر داد و گفت

های خرید بانک به صورت هفتگی پرداخت خواهد شدواریز شده و مابقی در روزهای آتی به محض تحویل لیست . 
ادامه داد: طبق ابالغیه وزارت جهاد کشاورزی خرید گلرنگ و آفتابگردان تا پایان آذر و سویا پایان دی ماه ادامه خواهد سعادتی کیا 

 .داشت
درصد بهای آفتابگردان پرداخت شد 95های روغنی/بیشتر بخوانید: آخرین وضعیت خرید تضمینی دانه  

رقم چندانی به میزان خرید گلرنگ و آفتابگردان افزوده نخواهد شد، بیان کرد: برآورد اولیه وزارت   این مقام مسئول با اشاره به اینکه
هزارتن خواهد رسید 103ورزی حاکی از آن است که میزان خرید سویا به جهادکشا . 

هزارتن برسد 420تا  400تا پایان فصل برداشت در مجموع خرید دانه های روغنی به  شودبینی میبه گفته وی، پیش . 
های تر سویا اعالم کرد و گفت: استانهای اردبیل، گلستان و مازندران را تولیدکننده برمعاون اداره کل خرید داخلی در پایان استان

خوزستان، کرمانشاه و گلستان تولیدکنندگان برتر آفتابگردان و آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و فارس تولیدکنندگان برتر گلرنگ 
 به شمار می روند

 
 لینک خبر 
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 دانه های روغنی 
باشگاه خبرنگاران جوان  – ۶/9/1397تاریخ :   

  وجود دارد های روغنیدرصد صرفه جویی واردات محصوالت کشاورزی برابر با بودجه عمرانی کشور/ظرفیت خودکفایی در دانه
درصدی در میزان واردات محصوالت کشاورزی رقمی برابر با کل  20بسیاری از کارشناسان بر این باورند که صرفه جویی حداقل 

 .بودجه عمرانی است
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  بخشی از   ، با توجه به آنکه در تامینگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

محصوالت کشاورزی همچون گوشت قرمز، روغن، برنج، نهاده های دامی، حبوبات و... به خارج از کشور وابسته هستیم، بنابراین 
یی نسبی در تولید این محصوالت بیش از پیش احساس می شود چرا که قیمت این محصوالت تحت رسیدن به خودکفایی یا خوداتکا

جهانی است  تاثیر نوسان نرخ ارز و قیمت های . 
با وجود آنکه نوسان نرخ ارز حجم عظیمی از واردات محصوالت کشاورزی را زیر ذره بین می برد، از این رو اتخاذ سیاست 

از سوی مسئوالن دولتی برای کاهش واردات و خودکفایی محصوالت از اهمیت باالیی برخودار است مناسب و برنامه ریزی دقیق . 
ناگفته نماند که بسیاری از مسئوالن کشاورزی براین باروند که خودکفایی و خوداتکایی نسبی در تولید محصوالت کشاورزی وابسته 

کمبود منابع آبی براین موضوع تاثیری نخواهد داشت به خارج با حمایت دولت به سهولت امکان پذیر است و بحران . 
درصدی در برخی محصوالت وجود نداشته باشد،با  100همچنین برخی دیگر از کارشناسان بر این باروند اگر امکان خودکفایی  

ع این صرفه افزایش ضریب خوداتکایی می توان به میزان قابل توجهی از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد که در برخی مواق
 .جویی معادل کل بودجه عمرانی کشور خواهد بود

 امروزه با شرایط کشاورزی سنتی دچار کم آبی هستیم
، با اشاره به اینکه صنعت،تجارت و کشاورزیمسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار 

دکفایی در تمامی محصوالت کشاورزی شدنی است، اظهار کرد: با توجه به آنکه وسعت دو استان گیالن و مازندران به اندازه خو
خاک هلند است و از طرفی هیچ گونه محدودیت منابع آبی در این دو استان وجود ندارد،از این رو در تمامی محصوالت کشاورزی نه 

سر استتنها خوداتکایی بلکه خودکفایی می . 
برابر تولید ناخالص ملی تنها از محل کشاورزی درآمد کسب می کند، آیا صحبت  9وی افزود: با وجود آنکه کشوری همچون هلند  

 از خودکفایی و خوداتکایی محصوالت کشاورزی در کشور عجیب نیست؟
فراهم کند به سهولت در دو استان گیالن و  اسدی ادامه داد: اگر دولت سرمایه گذاری ،تکنولوژی الزم و حمایت از کشاورزان را 

 .مازندران می توان در تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی به خودکفایی رسید
این مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبود منابع آبی صحت ندارد، بیان کرد: امروزه با شرایط کشاورزی سنتی دچار کم آبی هستیم و با 

ی سوالر دیگر با بحران کم آبی روبرو نیستیمکشاورزی مدرن و گلخانه ها . 
به گفته وی اگر سرمایه گذاری گسترده در تکنولوژی و مدرنیزاسیون کشاورزی صورت گیرد، نه تنها با منابع آب فعلی بلکه با نیمی 

 .از آب موجود کشور در تمامی محصوالت می توان به خودکفایی رسید
ت از سوی دولت شعاری بیش نیست، بیان کرد: دولت در بسیاری از زمینه ها همچون استمهال مسئله که حمایاسدی با انتقاد از این

این موضوع ضربه مهلکی به جامعه کشاورزی وارد کرد  خالف شعار عمل کرد و  وام کشاورزان خسارت دیده . 
افزود: اگرچه خودکفایی در تولید دانه عضو شورای خانه مرکزی کشاورز با اشاره به اینکه خوداتکایی دانه های روغنی شدنی است، 

درصد تولید به  80های روغنی در مدت زمان یکسال امکان پذیر نیست اما طی یک برنامه چهار ساله به سهولت می توان در 
 .خودکفایی رسید

به بزرگ تلقی اسدی در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه بسیاری از مسئوالن ، کشاورزی و وجود کشاورزان را برای کشور ضر
 .می کنند، از این رو اتفاق چندانی در بخش رخ نخواهد داد

 خودکفایی محصوالت کشاورزی در شرایط تحریم بیش از پیش احساس می شود 
صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار  

،خوداتکایی در تولید محصوالت کشاورزی را ضروری دانست و افزود: با توجه به شرایط تحریم و نوسان نرخ ارز،خودکفایی در 
 .تولید محصوالت کشاورزی و کاهش واردات امری ضروری است

تسهیالت، بیمه و خرید تضمینی محصوالت  وی افزود: با ترغیب و تشویق کشاورزان و اعمال حمایت های الزم در زمینه
 .،کشاورزان از ادامه تولید اطمینان خاطر کسب می کنند که درآمدشان جوابگوی هزینه های تولید و معیشت خانوارشان خواهد بود
ورزی ملک زاده ادامه داد: سیاست دولت در چند سال اخیر بدان معناست که امکان خوداتکایی و کاهش واردات محصوالت کشا 

هزار تن رسیده است 500میلیون تن در چند سال گذشته به کمتر از  2شدنی است، کما اینکه واردات شکر از  . 
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به گفته این مقام مسئول افزایش سطح زیرکشت دانه های روغنی و بهره وری در واحد سطح نشان می دهد که در صورت حمایت 
( طی یک برنامه منسجم می توان به خودکفایی رسیددولت )همانند دستیابی به خودکفایی در تولید گندم . 

 1۴00هزار تومان اعالم کرد و افزود: این درحالی است که خرید تضمینی گندم با نرخ  2وی قیمت تمام شده هر کیلو گندم را باالی 
دکفایی و خوداتکایی تومان صرفه اقتصادی برای دولت ندارد و بی شک با ادامه این سیاست ها و نبود حمایت های الزم ، خو

روند واردات از سر گرفته می شود محصوالت زیر سوال می رود و . 
ملک زاده ادامه داد: علی رغم بحران منابع آب، با سیاست و برنامه استفاده از روش های نوین آبیاری و توسعه گلخانه های مدرن 

در صورت عدم حمایت دولت، کشاورزان تمایلی به تولید  ظرف چند سال آینده در تمامی محصوالت می توان به خودکفایی رسید و
 .محصوالت استراتژیک نخواهند داشت

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در پایان با اشاره به اینکه حمایت دولت در تولید محصوالت اساسی تاثیر بسزایی دارد، 
اقتصادی نداشته باشد به طوریکه آنها در فروش محصوالتشان  تصریح کرد: اگر تولید محصوالت استراتژیک برای کشاورزان صرفه

معیشت خانوار خود   دچار مشکل شوند،بنابراین به سمت و سوی تولید محصوالت آب بر همچون سبزی و صیفی می روند تا بتوانند
 .را تامین کنند

 درصد صرفه جویی در واردات برابر با بودجه عمرانی کشور است 20
صنعت،تجارت و کشاورزی،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار  عباس پاپی زاده  با اشاره  

درصدی در تمامی محصوالت وجود ندارد، اظهار کرد: در برخی محصوالت اعم از گندم، ذرت و  100به اینکه امکان خودکفایی 
درصدی رسید و در مقابل در برخی محصوالت همچون دانه های  100برنج طی یک برنامه ریزی منسجم می توان به خودکفایی 

ب خوداتکایی را افزایش داددرصد نیاز کشور را تامین می کنند، تنها می توان ضری 5روغنی که کمتر از  . 
 

وی افزود: بی توجهی دولت در قانون خرید تضمینی گندم طی دو سال زراعی قبل ،یاس و نا امیدی را در میان کشاورزان ایجاد 
 .کرده است که ادامه این روند در سال زراعی جدید کاهش سطح زیر کشت و از دست دادن خودکفایی را به همراه خواهد داشت

 
ه پاپی زاده با توجه به ظرفیت فعلی کشور، در تولید محصوالتی نظیر گندم، جو، ذرت، جو و برنج در صورت حمایت دولت به گفت

می توان به خودکفایی رسید و در غیر این صورت کشاورزان از کشت این محصوالت انصراف می دهند و به سمت و سوی کشت 
 .محصوالت آب برمی روند

  
درصد روغن خام و دانه های روغنی از طریق واردات تامین می شود، بیان کرد:  95با اشاره به اینکه عضو کمیسیون کشاورزی 

درصد دانه های روغنی در داخل بدان معناست که از ظرفیت خالی و معطل بخش کشاورزی در این خصوص استفاده  5تولید تنها 
درصد دانه های روغنی به  80ی و جدیت دولت می توان در تولید نکردیم، درحالیکه با استفاده از ظرفیت های خالی بخش کشاورز

 .خودکفایی رسید
 

3  وی با اشاره به اینکه درصد روغن مورد نیاز از کشور خارج می شود، افزود: این درحالی  95میلیارد دالر ارز برای واردات 

الر در خروج ارز صرفه جویی می شودمیلیارد ددرصد افزایش دهیم، یک ۴0است که اگر سطح دانه های روغنی را به  . 
 

درصدی وجود ندارد، اظهار کرد 100پاپی زاده با اشاره به اینکه در تولید تمامی محصوالت امکان خودکفایی  البته با خوداتکایی  :

ارد دالر ارز میلی 13تا  12نسبی در تولید می توان به میزان چشمگیری از خروج ارز جلوگیری کرد چرا که در برخی از سال ها، 
درصد این میزان صرفه جویی شود، ظرف مدت دو سال با احتساب ارز نیمایی می  20از کشور خارج می شود که اگر حداقل در 

هزار میلیارد تومان معادل بودجه عمرانی کشور صرفه جویی ارزی داشت 2۴توان   . 
 

والت تا رسیدن به خودکفایی فاصله معناداری دارد، تصریح عضو کمیسیون کشاورزی در پایان با اشاره به اینکه تولید برخی محص
درصد افزایش داد  50محصوالت را می توان به برنامه منسجم و عزم جدی دولت ،حداقل تولید اینکرد: این درحالی است که طی یک

 .که این امر در خروج ارز و ارتقای درآمد کشاورزان تاثیر بسزایی دارد
 

 لینک خبر 
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 روغن
 ایرنا  – 7/9/1397تاریخ : 

97درصدی تولید روغن خوراکی در هشت ماه  10رشد   
ماهه، تولید روغن خوراکی نسبت به مدت دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، گفت: طبق آمارهای هشت  -ایرنا -تهران

درصد افزایش یافت و میزان تولید و ذخایر آن کافی است 10مشابه پارسال  . 

« در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: روغن خام و روغن خوراکی مورد نیاز کشور تامین است و کارخانه « امیرهوشنگ بیرشک

ان فعالیت می کنند؛ بنابراین در تولید این محصول هیچ کمبودی نداریمهای فرآوری و تصفیه روغن خوراکی با همه تو .  
درصد روغن مورد نیاز کشور  90هزار تن برشمرد و ادامه داد:  500وی نیاز سالیانه کشور به روغن خام را نزدیک یک میلیون و 
نه های روغنی داخلی تامین می شوددرصد از محل تولید دا 10از محل واردات روغن خام و استحصال دانه های وارداتی و  .  

کارخانه فرایند روغن کشی دانه های روغنی را در کشور برعهده  25کارخانه فرایند تصفیه روغن خام و  40به گفته وی، بیش از 
روغن هزار تن  200هزارتن روغن خام از محل استحصال دانه روغنی، فرآوری و تصفیه شده و  360دارند. از ابتدای سال تاکنون 
  .خام در راه بنادر کشور است
هزار تن روغن خام در مخازن بخش دولتی و خصوصی ذخیره سازی شده است و هیچ کمبودی در  450وی افزود: همچنین بیش از 

  .این زمینه نداریم؛ حتی شرکت بازرگانی دولتی ایران بیش از ذخایر موجود روغن خام تامین کرده است
درصد  30درصد پالم و  30درصد روغن خام وارداتی آفتابگردان،  40وغن نباتی ایران اضافه کرد: دبیر انجمن صنفی صنایع ر

  .روغن خام سویاست که از روسیه، اوکراین، اندونزی، مالزی، آرژانتین و برزیل تامین و وارد می شود
 مصرف ثابت روغن با وجود افزایش قیمت  **

وغن خوراکی در کشور پیش بیاید به طور حتم در فروشگاه های سطح شهرها نیز با کمبود بیرشک تاکید کرد اگر کمبودی در تولید ر
  .روبرو می شویم؛ درحالی که اکنون به وفور روغن خوراکی در فروشگاه های عرضه می شود

ال پول از طریق سیستم وی گفت: با آغاز دور جدید تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران، به دلیل مشکالتی در فرایند نقل و انتق
بانکی ممکن است برای واردات روغن خام و مواد اولیه در سال آینده اندکی دچار سختی شویم که اگر دولت برای رفع این مشکل 

  .چاره ای بیندیشد در تامین روغن خام مورد نیاز سال آتی نیز کمبودی نخواهیم داشت
جود افزایش قیمت روغن خوراکی در ماه های اخیر، میزان مصرف این محصول دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی افزود: با و

  .کاهش نیافته است
کیلوگرم بود  18به گزارش ایرنا و بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت، پارسال سرانه مصرف روغن خوراکی در کشور نزدیک 

 .که هشت کیلوگرم باالتر از متوسط جهانی است
خوراکی در برخی کشورهای اروپایی سه تا پنج کیلوگرم است متوسط سرانه مصرف روغن .  

میلیون  34به  1392میلیون دالر در سال  10بر اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران، صادرات روغن ساخته شده نباتی از 
افزایش یافت که به طور عمده به عراق، افغانستان و پاکستان صادر شد 1395دالر در سال  .  

 2015ر سازمان خوارو بار و کشاورزی ملل متحد )فائو( سرانه مصرف روغن و چربی ها در کشورهای صنعتی در سال طبق آما
کیلوگرم بوده است 13کیلوگرم و در کشورهای در حال توسعه  22میالدی  . 

 
 لینک خبر 
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 روغن  
 تاریخ : 1397/9/2 –باشگاه خبرنگاران جوان 

  هزار تومان 90زیتون  خبری از اختصاص ارز یارانه ای به واردات روغن زیتون نیست/قیمت هر شیشه روغن
تومانی به واردات روغن زیتون،اما تاکنون این امرصورت نگرفته است 4200یک مقام مسئول گفت:علی رغم اختصاص ارز  .  

صنعت،تجارت و کشاورزینادر جاللت عضو شورای ملی زیتون در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

، درباره آخرین وضعیت اختصاص ارز یارانه ای به واردات روغن زیتون اظهار کرد: علی رغم پیگیری های صورت گرفته جوان
چرا که موضوع از سوی   صورت نگرفتهتومانی به واردات روغن زیتون ، اما تاکنون این امر 4200مبنی بر اختصاص ارز 

 .وزارت جهاد کشاورزی در حال بررسی است
وی افزود: با توجه به آنکه تمامی هزینه های تولید با ارز آزاد پرداخت می شود، از این رو حمایت از باغدار داخلی یک ضرورت 

 .به شمار می رود
 15تا  10روغن زیتون داخل   زیتون در داخل تولید می شود، بیان کرد:هزار تن روغن  4تا  3جاللت با اشاره به اینکه ساالنه 

 .درصد باید باالتر از روغن وارداتی خریداری شود تا باغداران متضرر نشوند
هزارتن زیتون در سال جاری/زنگ خطر کاهش مصرف زیتون به صدا درآمد 80بیشتر بخوانید: پیش بینی تولید   

 
ومان هزار ت 90عضو شورای ملی زیتون درباره آخرین وضعیت قیمت روغن زیتون گفت: هم اکنون هر شیشه روغن زیتون باالی 

 .در بازار توزیع می شود که این امر در کاهش مصرف تاثیر بسزایی داشته است
هزار تن اعالم کرد و افزود: با توجه به آنکه مقداری زیتون کنسروی از سال گذشته روی دست  80وی مجموع تولید زیتون را 

ن از این میزان به سمت روغنی شدن برودهزارت 4تا  3تولیدکنندگان باقی مانده است، از این رو پیش بینی می شود که  . 
جاللت در پایان نسبت به شیوع آفت مگس زیتون خبر داد و گفت: اگرچه آفت مگس زیتون در برخی باغات رویت شده است، اما هم 

 .اکنون نمی توان اظهار نظری درباره میزان خسارت باغات داشت
 

 لینک خبر 
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 روغن 
باشگاه خبرنگاران جوان  -1/9/1397تاریخ :   

  کاال به میزان کافی در انبارها موجود است/کمبودی در عرضه روغن نداریم
یی گفت: براساس مشاهده میدانی، کاال به میزان کافی در انبارها و واحدهای صنفی موجود استرئیس اتحادیه بنکداران مواد غذا .  

صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

، با اشاره به اینکه کاال به میزان کافی در انبارها موجود است، اظهار کردخبرنگاران جوان براساس مشاهده میدانی کاال به میزان  :

مت ها به تعادل در بازار برسدکافی در انبارها و واحدهای صنفی موجود است ، از این رو انتظار می رود قی . 
درصدی قیمت برنج ایرانی در هفته گذشته خبر داد و گفت: این درحالی است که بازار برنج خارجی تا حدودی از  10وی از افزایش 

 .ثبات برخوردار بوده است
نوسان جزئی در بازار داشته است قیمت حبوبات نسبت به ماه های اخیر تنها  :آقاطاهر درباره آخرین وضعیت بازار حبوبات افزود

 .که با وجود میزان تولید و واردات بخشی از نیاز کشور، جای هیچ گونه نگرانی نیست
 بیشتر بخوانید: بازار روغن به آرامش می رسد/ثبات نرخ برنج خارجی در بازار

ادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه کمبودی در توزیع روغن همانند گذشته نداریم، بیان کرد: در شرایط کنونی تنها رئیس اتح
قیمت درج روی کاال با نرخ عرضه همخوانی ندارد چرا که سود خرده فروش و عمده فروش از سوی شرکت ها به درستی لحاظ 

زینه های حمل در قیمت تمام شده لحاظ شود تا مصرف کننده از سردرگمی بیرون آید و در نشده است، از این رو انتظار می رود ه
 .غیراین صورت درج کاال با قیمت پایین تر از فروش در بازار ارزشی ندارد

 البته این رکود تاثیری بر کاهش قیمت محصول نداشته است چرا که هم :وی از رکود حاکم بر بازار رب گوجه خبر داد و گفت

 .اکنون میزان تولید گوجه فرنگی مناسب کارخانه های رب سازی کافی نیست
آقاطاهر در پایان بازار کاالهای اساسی را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به آنکه دولت متعهد شده که ارز مناسب اقالم اساسی را 

ود نداردوج تامین کند،بنابراین جای هیچگونه نگرانی مبنی بر نوسان قیمت در بازار . 
 

 لینک خبر 
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 روغن 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 5/9/1397تاریخ :   

  درصد روغن مورد نیاز در داخل تولید شد 15ضرورت تعیین نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی مطابق با تورم/
گفت: برای تحقق برنامه خوداتکایی،نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی جدید باید مطابق با تورم  یک مقام مسئول

  .افزایش یابد
ت و کشاورزیصنعت،تجارعلیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار  گروه  

اظهار کرد: برنامه قراردادی وزارت  98-97، درباره آخرین وضعیت کشت کلزا در سال زراعی اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ا کنون هزار هکتار است که ت 250جهاد کشاورزی با کشاورزان برای کشت کلزا در سال زراعی جدید  هزار هکتار از این  200

 .میزان کشت شده است
هزارهکتار مطابق  250درصدی کشت کلزا نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت:اگر کشت کلزا به  30وی از افزایش 

 .هزارتن کلزا در سال آینده تولید شود 450برنامه برسد، انتظار می رود که 
افزود: بر اساس قانون خرید تضمینی، همه ساله نرخ  98-97ینی کلزا برای سال زراعی مهاجر با انتقاد از نرخ خرید تضم

محصوالت مطابق با تورم بانک مرکزی قبل از شروع سال زراعی باید اعالم شود که متاسفانه در دو سال گذشته این قانون اجرا نشد 
ثابت ماند و مجددا امسال نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی درصد نرخ کلزا افزایش و مابقی  2.5چرا که در سال زراعی قبل تنها 

درصد افزایش یابد 30تا  20درصد افزایش یافت، درحالیکه انتظار می رفت حداقل  14 . 
درصد بهای آفتابگردان پرداخت شد 95های روغنی/بیشتر بخوانید: آخرین وضعیت خرید تضمینی دانه  

وی تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی را امری ضروری دانست و افزود: اگر نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی 
تغییر نکند، نمی توان انتظار داشت که افزایش تولیدی برای سال زراعی آینده اتفاق بیفتد و  98-97با تورم برای سال زراعی مطابق 

 .برنامه خوداتکایی محقق شود
 هزارتن 600مجری طرح دانه های روغنی ادامه داد: برای سال زراعی آینده پیش بینی می شود که تولید دانه های روغنی به باالی 

هزارتن از این میزان به کلزا و مابقی سایر دانه های روغنی اختصاص دارد 450برسد که حداقل  . 
در کشور آغاز شده است، بیان کرد: از ابتدای شروع  94وی با اشاره به اینکه برنامه خوداتکایی دانه های روغنی از سال زراعی 

 70ش یافته است که طبق برنامه بعد از مدت زمان ده سال حداقل باید درصد افزای 10طرح تا کنون میزان تولید دانه های روغنی 
 .درصد نیاز کشور در داخل تولید شود

درصد روغن مورد نیاز از منابع داخلی تامین می شود که این  15تا  14مشاور وزیر جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: امسال 
ر ارز جلوگیری شودمیلیون دال 450از خروج   امر موجب شده تا حداقل . 

 
 لینک خبر 
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 زعفران
 خبرگزاری فارس  -3/9/1397تاریخ : 

ها مقاوم است صنعت زعفران ایران در برابر تحریم  
شود، میشبکه الجزیره گزارش داد که تولیدکنندگان زعفران در ایران معتقدند با توجه به اینکه اکثر زعفران جهان در ایران تولید 

اند به هر نحوی که شده پول آن را بپردازندخریداران موظف .  
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از الجزیره، بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران بخشهای مختلفی از 

و صادرات زعفران در ایران بر این باورند که این صنعت در برابر   کند، اما فعاالن بخش تولیداقتصاد این کشور را تهدید می
ها مقاوم استتحریم . 

را نیز در بر داشته است ها برای صنعت زعفران ایران حتی نتایج مثبتیبرخی دیگر از این فعاالن معتقدند که اعمال تحریم .  
درصد زعفران جهان در ایران تولید شده و جایگزینی نیز در  90تولیدکنندگان زعفران در ایران بر این باورند که با توجه به اینکه 

ای جز تعامل با فروشندگان ندارندبازار جهانی برای آن نیست، خریداران چاره . 
ترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران در جهان هستیم دانشگاهی در تربت حیدریه گفت: ما اصلییک تاجر زعفران در کنفرانسی در 

و جایگزینی نیز برای آن وجود ندارد، معتقدیم که چه به صورت قانونی و چه به صورت غیرقانونی این محصول صادر شده و پول 
گویند از زمان گرفته تا تولید دارو کاربرد دارد. تولیدکنندگان می گیریم. زعفران در صنایع مختلف از تولید عطر و ادکلنآن را می

ها فروش زعفران نیز افزایش یافته استاعمال تحریم  
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 زعفران 
ایرنا  – 1/9/1397 :تاریخ   

ایران تولید می شوددرصد زعفران جهان در نود   
درصد صادرات  90تن آن در ایران تولید می شود و ایران  400تن زعفران تولیدی جهان،  430عضو شورای ملی زعفران گفت: از  

 آن در جهان را با باالترین کیفیت به خود اختصاص داده است
به گزارش خبرنگار ایرنا، علی حسینی روز پنجشنبه در همایش آموزش و ترویج کشت زعفران که در اتاق بازرگانی کرمانشاه 

کشور زعفران صادر می کند و این وظیفه دولت و بخش خصوصی است که با  180کشور از  50برگزار شد، افزود: ایران فقط به 

زعفران ایران پیدا کنندهم افزایی با یکدیگر بازار بیشتری برای   
تن زعفران است و کشورمان هم همین میزان تولید می کند، اگر دسترسی به بازار جدید بوجود  430او اضافه کرد: نیاز اکنون جهان 

 .بیاید کشورمان پتانسیل تولید چند برابر نیاز بازار جهانی را نیز دارد
وی و جنوبی به تنهایی می توانند نیاز جهانی زعفران را به راحتی تامین کنند، حسینی در ادامه با بیان اینکه استان های خراسان رض

استان کار کشت زعفران شروع شده است 20افزود: در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی و کم آبی در کشور در  . 
نست و افزود: به همین دلیل کشت عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در ادامه کشت گیاه زعفران را متناسب با کم آبی دا

 زعفران در خراسان ماندگار و توسعه یافته است
حسینی ، همچنین بر مدیریت صحیح مقدار کشت، مدیریت کیفیت تولید، بسته بندی و مدیریت رقابت در بازار جهانی از سوی 

 .مسئوالن ذی ربط صنعت زعفران را مورد تاکید قرار داد
زعفران کشور در بازار جهانی را به ضرر صنعت زعفران دانست و گفت: باال رفتن قیمت زعفران در او در پایان افزایش قیمت 

 .بازار جهانی موجب از دست رفتن بازار می شود و رقبای جهانی جای ایران را خواهند گرفت
 کرمانشاه زادگاه گیاه زعفران در جهان شناخته شده است **

ی کرمانشاه نیز با اشاره به خیل عظیمی از کشاورزان مشتاق کشت زعفران در این استان رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگان
گفت: زادگاه و تاریخچه زعفران را در کوه های زاگرس به ویژه در کرمانشاه است و از این استان به جاهای دیگر جهان و کشور 

 .رفته است
دوباره در استان کرمانشاه شروع شده و در سال زراعی جدید پیش سال است کشت زعفران  9ناصر مرادی در ادامه اظهار داشت: 

هکتار زمین کشاورزی در سطح استان زیرکشت زعفران برود 200تا  150بینی می شود  . 
و سه  2او با بیان اینکه کشت زعفران هفت سال طول می کشد، افزود: سال های اول و دوم کشت زعفران ثمردهی آن کم و در حد 

هکتار است ولی از سال سوم به بعد در هر هکتار نزدیک به هفت کیلوگرم زعفران تولید می شودکیلوگرم در  . 
 .وی شهرستان صحنه، دشت ماهیدشت و سنجانی را با استعداد ترین جاهای استان برای کشت زعفران نام برد

داشت: زعفران در جاهایی قابل کشت است که نفر عنوان کرد و بیان  200مردادی، کشاورزان زعفران کار استان کرمانشاه را حدود 
متر از سطح دریا ارتفاع داشته باشند بنابراین مناطق گرمسیری استان پتانسیل کشت زعفران را ندارند 200هزار و  . 

 زعفران در صادرات کشور ذاتا یک برند ایرانی است **
اد عالقه مندان به کشت زعفران در استان را چشمگیر دانست رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمانشاه نیز در این همایش تعد

 .و گفت: زعفران مانند پسته و فرش یکی از محصوالت اساسی برای صادرات است و ذاتا یک برند ایرانی است
ی کیفیت بسته کیوان کاشفی گفت: به دلیل صادراتی بودن زعفران وظیفه اتاق بازرگانی است که به برداشت ماشینی و استاندارد، ارتقا

 .بندی و ارتقا کیفیت آن کمک کند
او در ادامه از زعفران کاران استان کرمانشاه خواست در راستای دریافت کمک های مالی، بازاریابی، صادرات، بسته بندی و ارتقا 

 .تولید زعفران در اتاق بازرگانی یک تشکل تخصصی تشکیل دهند
وانی کرمانشاه در ماه های آینده خبر داد و گفت: اتاق بازرگانی در راستای بهبود وی در پایان از تشکیل تشکل تخصصی روغن حی

 .فضای کسب و کار و حمایت از محصوالت برند و صادراتی استان اقدام به تشکیل تشکل ها و کمیسیون های تخصصی می کند
نفر شرکت کردند 300در همایش آموزش کشت زعفران در استان کرمانشاه بیش از  . 

هزار هکتار زمین کشاورزی و باغ دارد  940کیلومتر مربع مساحت،  640هزار و  24میلیون نفر جمعیت و  2ان کرمانشاه با است
درصد آن دیم است 70که حدود  . 
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 زعفران 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 2/9/1397تاریخ :   

  ایجاد هویت ملی برای زعفران با کمک بورس کاال
کند، گفت: بورس کاال با ایجاد هویت ملی های سرگردان در بازار زعفران را متمرکز میصباغ زاده با بیان اینکه بورس کاال سرمایه

کندبرای زعفران، به نفع تمام عوامل به خصوص کشاورز عمل می .  
ه گروه اقتصادی باشگا صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار در گفت مسعود صباغ زاده عضو شورای ملی زعفران

، اظهار کرد: وجود بورس کاال و فراهم شدن بستری برای عرضه زعفران در این بازار، سبب شده است تا بسیاری خبرنگاران جوان
از فعاالنی که در عرضه زعفران نقش کلیدی دارند، حتی جلوتر از زمان برداشت محصول، اقدام به فروش آن از طریق بورس کاال 

 .کنند
 . هویت خوبی را برای بازار زعفران فراهم کرده که به نفع کشاورز استوی ادامه داد: بورس کاال

 
توان انجام داد، گفت: از عرضه صباغ زاده در پاسخ به این سوال که برای افزایش ورود کشاورزان به بورس کاال چه اقداماتی می

دارد گذرد و در ابتدا این مساله نیاز به زمانزعفران در بورس کاال زمان زیادی نمی . 
  افزایش قیمت پایه زعفران، دستاورد عرضه محصول به بورس کاال :بیشتر بخوانید

مزایای بورس  این فعال و سرمایه گذار بازار زعفران ادامه داد: متولیان بخش کشاورزی باید فرهنگ سازی خوبی در خصوص
های اجتماعی مختلف، سایر کشاورزانی که از این موضوع های شبکهها و یا کانالداشته باشند و با اطالع رسانی از طریق وب سایت

 .بی اطالع هستند را دعوت کنند
های گذشته قیمت الدر س :وی با اعتقاد به این مساله که تاکنون استقبال خوبی از بورس کاال جهت عرضه زعفران شده است، گفت

شدند، اما اکنون که بورس های قابل توجهی متضرر میشد و در این روش کشاورزان تا رقمهای صحیح مشخص نمیزعفران به شیوه
ای داریم، سبب شد تا شفافیت قیمتی به وجود آید و کشاورز نگران نوسان قیمت بازار زعفران و کاال به میدان آمده و بازار ثانویه

حتمالی نباشدضرر ا . 
توان به سمت بازار های سرگردانی که در کشورمان وجود دارد را میهای مذکور، سرمایهصباغ زاده اذعان کرد: با تحقق راهکار

ها را منتفع کردزعفران در بورس کاال سوق داد و از طریق آن، همه گروه . 
زعفران از طریق بورس یکی از اقدامات کالن به این عضو شورای ملی زعفران در خصوص صادرات زعفران گفت: صادرات 

توان در مسیر تحقق آن گام برداشت؛ بین المللی شدن بورس کاال، اتفاقی فوق العاده ها میآید که با فراهم شدن زیرساختشمار می
 .خواهد بود که به سود منافع ملی است

فران ما به دنبال آن هستیم تا ارزش افزوده مشخص )هم برای ها نیز یادآور شد: در بازار زعصباغ زاده با اشاره به زیرساخت
گیرد های داخلی مدنظر قرار میکشاورز هم برای تولیدکننده و صادرکننده( داشته باشیم و نکته در این است که برای این مساله معیار

شوندهای داخلی تایید و به بازار عرضه میو مطابق با استاندارد . 
نی که قصد داریم زعفران کنونی را وی افزود: اما زما چه به صورت بسته بندی و چه به صورت فله ای( در سطح بین المللی )

های بین المللی را هم برای کیفیت آن، در نظر بگیریمصادر کنیم باید معیار . 
ی تبعیت و سلسله مراتب صباغ زاده تصریح کرد: با توجه به تنوعی که زعفران دارد، جهت صادرات آن باید از مکانیزم به خصوص

های لحاظ شده و شفاف و منطقی مواجه شودکند، با کلیت تمام هزینهمشخصی طی کرد تا مشتری خارجی که قصد خرید پیدا می . 
 .به گفته این عضو شورای ملی زعفران، باید این زنجیره را در بورس کاال در نظر گرفت
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 زعفران 
ایرنا  – 5/9/1397تاریخ :   

کیلوگرم محصول خشک زعفران در یزد تولید شد 600تن و دو   
کیلوگرم محصول  600تن و  2، 97- 98زعفران در سال زراعی  رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت : با پایان فصل برداشت

های زیر کشت این گیاه در استان برداشت شدزمین هکتار 630خشک از  . 
جمال سجادی پور روز دوشنبه در حاشیه بازدید از آخرین مراحل برداشت زعفران در بخش بهمن ابرکوه در گفت و گو با سید 

  . خبرنگار ایرنا، متوسط تولید این محصول در هر هکتار را چهار و نیم کیلوگرم ذکر کرد
ی وجود دارد، افزود: با توجه به کم آبخواه بودن این زای نفر روز اشتغال 900وی با اشاره به اینکه در هر هکتار مزارع زعفران 

هکتار  734شود و سطح زیرکشت به هکتار به مجموع زیر کشت زعفران استان افزوده می 104افزوده ، امسال گیاه و ارزش
  .افزایش خواهد یافت

برکوه است، تصریح کرد: زعفران تولیدی وی بابیان اینکه بیشترین سطح زیر کشت این محصول مربوط به بهاباد، بافق ، مهریز و ا
  .یزد به دلیل شرایط آب و هوایی و خاک مناسب از کیفیت باالیی برخوردار است و یزد رتبه ششم تولید کشور را دارد

آبی در اجرای طرح تغییر الگوی کاشت محصول این مسئول ارشد کشاورزی استان یزد یادآور شد: با توجه به تبعات خشکسالی و کم
شود، هرسال به سطح زیر کشت زعفران در استان افزوده می .  

ساله است که برای بازدهی مجدد آن ، باید پس از هفت سجادی پور اضافه کرد: زعفران از جمله گیاهان کم آبخواه با بازدهی هفت
جا کردسال پیاز گیاه را جابه .  

ران فعالیت دارند، یادآور شد: زمان کشت گیاه شهریور است و با توجه وی بابیان اینکه افزون بر چهار هزار کشاورز در تولید زعف
  .به شرایط آب و هوایی کار برداشت آن از نیمه دوم آبان ماه در برخی مناطق آغاز و تا اواسط آذرماه ادامه دارد

روست که بخش مهمی از ی روبهآبآبی و بیدهه اخیر با مشکل کم 2هایی است که در سجادی پور تصریح کرد : یزد ازجمله استان
  .مساحت استان به کاشت انواع محصول کشاورزی اختصاص دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد تأکید کرد: درآمد مردم برخی مناطق استان ازجمله ابرکوه ، خاتم و بهاباد از طریق کشاورزی 
شودزعفران و گیاهان دارویی به کشاورزان توصیه میشود، لذا تغییر الگوی کاشت محصوالت ، توسعه کاشت گیاه تأمین می .  

هزار هکتار آن  116دهه پدیده خشکسالی،  2هزار هکتار است که در حال حاضر به دلیل تداوم  170کشت استان های قابلزمین
شودکشت می .  

بردار در این حوزه تولید بهره هزار 76هزار تن انواع محصول کشاورزی و دامی به همت  620میلیون و  ساالنه افزون بر یک
هزار تن محصول دامی تولید  380ای و هزار تن محصول گلخانه 450هزار تن محصول زراعی و باغی و  790شود که شامل می
شودمی . 
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 زعفران 
 تاریخ :1397/9/5 – باشگاه خبرنگاران جوان 

 

  بین المللی شدن برند زعفران ایرانی از طریق بورس کاال
های بین المللی و عرضه حضور مستقیم در بازارتوانیم به نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت: با عرضه زعفران در بورس کاال می

های هدف، امیدوار بودمحصول با کیفیت باال و قیمت مناسب در کشور .  
وگو با خبرنگارحمید گرمابی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسالمی در گفت گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی 

، در خصوص بین المللی شدن معامالت زعفران در بستر بورس کاال، اظهار کرد: با عرضه زعفران در باشگاه خبرنگاران جوان
های هدف قیمت مناسب در کشور های بین المللی و عرضه محصول با کیفیت باال وتوانیم به حضور مستقیم در بازاربورس کاال می

امیدوار بود تا از این طریق بورس بین المللی زعفران را در اختیار خود بگیریم و به مرجع قیمتی برای این محصول صادراتی و 
 .استراتژیک تبدیل شویم

ای زعفران و عدم یکپارچگی ها در کشور برمبنای خرده فروشی بوده است و به دلیل عرضه فلهوی ادامه داد: معامالت زعفران سال
ها در این بخش، هیچ گاه نتوانستیم به جایگاه واقعی خود در بازار جهانی برسیم. اما با عرضه متمرکز در صادرات و حضور واسطه

ار های بین المللی و عرضه محصول با کیفیت باال و قیمت مناسب امیدوتوانیم به حضور مستقیم در بازارزعفران در بورس کاال می
تواند ایران را به مرجع قیمتی زعفران در دنیا تبدیل کندهای جهانی از طریق بورس کاال میبود. بطوریکه، ورود به بازار . 

  ایجاد هویت ملی برای زعفران با کمک بورس کاال :بیشتر بخوانید
تر با برند زعفران ایرانی به توان راحتانجام شود میگرمابی تاکید کرد: اگر تالش شود کلیه معامالت زعفران از طریق بورس  

های جهانی ورود کردبازار . 
های نوین مالی بهترین مکانیسم نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بورس کاال با در اختیار داشتن ابزار

ها در این زعفران در بورس کاال، از حضور واسطه برای عرضه زعفران است، گفت: در صورت حمایت جدی و عملی از عرضه
 .بازار کاسته خواهد شد تا کشاورزان محصول خود را به صورت مستقیم به فروش برسانند

شوندوی افزود: بورس کاال بازاری منسجم و شفاف است که هر دو طرف خریدار و فروشنده از آن منتفع می . 
های نوین مالی بهترین مکانیسم برای عرضه زعفران است که باید از آن یار داشتن ابزارگرمابی، معتقد است بورس کاال با در اخت

ای صورت گیردحمایت ویژه . 
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسالمی، افزود: معامله هر محصولی در بورس کاال با وجود فضای غیرشفاف اقتصادی حاکم 

د و در حقیقت همه این امکان را دارند که از این مزیت بورس استفاده کنند. افزون بر این، با شوبر کشور، با حداکثر شفافیت انجام می
تواند با قیمتی واقعی در بورس عرضه شده و رسیدن سود اصلی به زعفرانکار را به توجه به ارزش باالیی که زعفران دارد، می

 .ارمغان آورد
تاکید کرد: در صورت حمایتی جدی و عملی از عرضه زعفران در بورس  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی

ها کاسته خواهد شد؛ این در حالی است که در بازار کاال، ضمن ایجاد شفافیت قیمتی برای این محصول ارزآور، از حضور واسطه
ندماسنتی زعفران، کشاورز از کسب سود اصلی حاصل از فروش و یا صادرات محصول خود محروم می . 

زنند و الزم ها در بازار زعفران حرف اول را میها است که واسطهنماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: سال
های نوین مالی رسید تا سازوکاری شفاف و مدرن برای ساماندهی به این بازار اتخاذ شود که بورس کاال با دارا بودن ابزاربه نظر می

سم برای انجام معامالت این محصول استبهترین مکانی . 
توان به فروش محلی این محصول با ارزش نیز نظم و انضباط وی در پایان تأکید کرد: با عرضه متمرکز زعفران در بورس کاال می

 .بخشید و به معامالت آن سامان داد
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 زیتون
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 سالمت
 خبرگزاری فارس  – 5/9/1397تاریخ : 

نگرانی درباره محصوالت تراریخته/قوانینی که ضمانت اجرایی ندارند دو   

معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی دو نگرانی عمده درباره مصرف محصوالت تراریخته یعنی تهدید سالمتی انسان و تخریب محیط 

های زیادی برای جلوگیری از اثرات منفی این محصوالت تصویب شده است، اما به مطرح کرد و گفت: قوانین و پروتکلزیست 

اجرایی آنها اشاره نکرد ضمانت .  

یا همان دستکاری شده ژنتیک مدتی  GMO به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بحث محصوالت تراریخته موسوم به

آیا این محصوالت باید مصرف بشود یا نشود؟ آیا برای   دانند کهها شده است، مردم نمیها و نقل محفلرسانهاست که سوژه داغ 
 سالمتی مضر است یا نیست؟

آور هستند و تحقیقاتی هم در ندو نگاه در جامعه وجود دارد؛ نگاه نخست اینکه محصوالت تراریخته برای سالمتی بسیار زیا
جام شده و بر اثرات منفی آن بر سالمتی انسان و حتی دام صحه گذاشته استهای مختلف اندانشگاه . 

ها هستند، معتقدند محصول تراریخته باید تولید شود، زیرا با نگاه دوم که بیشتر حامیان آن مجریان تراریخته در داخل کشور و دولتی
، مگر اینکه از تکنولوژی و تحقیقات در بخش کشاورزی ها را در آینده تأمین کردتوان غذای انسانمنابع محدود خاک و آب نمی

تواند ناجی گرسنگان آینده باشدکنند که میاستفاده کنیم، آنها تراریخته را به عنوان یک تکنولوژی فرض می . 
وگویی انجام دادیمدر این زمینه با اسکندر زند رئیس سابق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت . 

آموزش و ترویج کشاورزیها بر کرسی ریاست سازمان تات )تحقیقات،ند سالاسکندر ز تکیه زده بود و به عنوان یک چهره علمی  (

در کشور مطرح است و اکنون در سازمان حفظ نباتات مشغول فعالیت است. وی در زمان حضور در سازمان تات با محصوالت 
 .تراریخته درگیر بود

ها و تخریب محیط گرانی عمده در باره استفاده از محصوالت تراریخته در جهان تهدید سالمت انسانوگو به دو نزند در این گفت
ها وجود دارد، اما پاسخ نداد که این های زیادی در ایران و جهان برای مقابله با این تهدیدزیست اشاره کرد و گفت: قوانین و پروتکل

ژن تراریخته به خاطر اجرای نادرست این قوانین وارد بدن انسان و دام و کال  قوانین چقدر ضمانت اجرای صحیح دارند و اگر یک
 محیط زیست شد، عواقب آن چه خواهد بود؟

کند؟و دکتر زند این سوال هم پاسخ نداد که اگر برای انتخاب بین محصول تراریخته و غیر تراریخته مختار باشد کدام را انتخاب می  
شما در مورد محصوالت دست ورزی ژنیفارس: آقای دکتر نظر شخصی   GMO ها چیست؟ 

توان با این مطرح شد و در پاسخ به کمبود غذا مطرح شد متخصصان ادعا کردند که مشکل غذا را می 1980ها از دهه  GMO :زند

هایی از جهان برطرف کنندروش در بخش کنند، مثالً گیاهان  تنش قرار شد ابتدا در زمینه گیاهان کار شود و آنها را مقاوم به شرایط .

های هرز ایجاد کنند و االن هم فضای کشت زیادی در دنیا وجود داردمقاوم به خشکی، مقاوم به آفات و علف . 
 فارس: آیا نگرانی درباره محصوالت تراریخته وجود ندارد؟*

محصوالت تراریخته به محیط زیست هایی از در دنیا وجود دارد، نخست اینکه ورود ژن GMO دو نگرانی درباره محصوالت:زند

تواند مضر باشدتواند باعث تخریب زیست محیطی شود و دوم اینکه برای سالمتی میمی های ها، دنیا پروتکلبرای این نگرانی .

امی از برای جلوگیری از فرسایش تنوع زیستی بود؛ بنابراین ارق کارتاهنا مختلفی را طراحی کرد، یکی از آنها پروتکل ایمنی زیستی

های زیست محیطی و بهداشتی را طی کنند. اگر یک رقمی وارد شود و خواهند وارد محیط شوند باید تمام ریسکتراریخته که می
ها یک سدی را گذرانده و وارد های بهداشتی و زیست محیطی آن طبق قوانین طی کرده باشد، قطع به یقین مثل بقیه تکنولوژیریسک

های زیست محیطی و بهداشتی را طی نکرده باشد، قطع توان با آن برخورد کردو اگر ریسکهای احتیاطی میشود و با جنبهمحیط می
تواند مجوز ورود پیدا کندبه یقین نمی . 

 فارس: آیا در داخل کشور هم قوانینی درباره محصوالت تراریخته وجود دارد؟
نوع زیستی، پروتکل کارتاهنا، کنوانسیون تنوع زیستی و قانون ایمنی زند: در کشور چندین قانون را گذراندیم؛ قانون الحاق به ت

شوند، باید دو مالحظه ای که وارد کشور میزیستی را داریم و اخیراً در مجلس برنامه ششم قانونی تصویب شد که مواد تراریخته
ت بهداشتی و زیست محیطی این محصوالت زیست محیطی و بهداشتی را طی کرده باشند، بنابراین در مجموع با رعایت تمام مالحظا

تواند وارد عرصه شودها میهم مثل بقیه تکنولوژی . 
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ها چقدر ضمانت اجرایی و بازدارندگی دارند؟ مثال اگر ژن تراریخته به خاطر اهمال در اجرای آقای دکتر واقعاً این قانون :فارس

میلیون جمعیت و کال از  80توان از ها را میط زیست شد آیا این ژنشود وارد محیصحیح قانون، چنانکه در بسیاری موارد دیده می
توان جلوی فاجعه و عواقب آن را گرفت؟محیط زیست بیرون کشید؟ آیا می   

زند: در تراریخته سه موضوع داریم، نخست اینکه پژوهش است و قانون باز گذاشته که پژوهش انجام شود و مانعی در این زمینه 
های خوراکی فراوان است و حجم زیادی گری موضوع واردات است که اکنون متأسفانه نیاز ما به دان مرغ و روغنوجود ندارد، دی

کنیماز این محصوالت تراریخته را وارد می . 
در داخل کشور تولید تراریخته نداریم. اما موضوعی که مهم است، واردات در   مسأله دیگر تولید داخل است که در حال حاضر ما

های دامی و بخش دیگرمربوط به شود که یک بخش آن مربوط به نهادهزه تراریخته است. دو نوع محصول تراریخته وارد میحو
گرددها است که کنترل بخش واردات انسانی به حوزه بهداشت برمیخوراک انسان . 

در کشور صادرکننده مصرف  -1شود باید این شرایط را داشته باشند؛ در حوزه کشاورزی کلیه محصوالت تراریخته که وارد می
ما هم توانایی تشخیص و ردیابی آن را داشته باشیم. به خاطر این از بیش از  -3حداقل در سه کشور پیشرفته مصرف شود،  -2شود. 
خورند و تحویل ع آن در کشور مجوز واردات می گیرد و این محصوالت برچسب بارنامه مینو 23نوع ذرت تراریخته فقط  146

شوندهای خوراک داده میکارخانه . 
در حوزه بهداشت هم تا آنجایی که من اطالع دارم و اگر چه در حوزه کاری من نیست مسئوالن در وزارت بهداشت این شرایط را 

کنند. یعنی اینکه این محصوالت باید در کشور صادرکننده و رسد، را نیز طی مینسان میبرای واردات محصوالتی که به خوراک ا
 .حداقل در سه کشور پیشرفته مصرف شود و برچسب داشته باشد

چیزی که االن در کشور ما مهم است این است که محصوالت تراریخته برچسب بخورد. دیروز در فروشگاهی رفتم و در آنجا 
شود مردم مختار هستند که استفاده کنند یا نکنند. تراریخته عرضه شده بود و زمانی که این برچسب نوشته می بیسکویت با برچسب

گیرند که استفاده کنند یا نکنند و برچسب زدن زا است و به هر حال مردم خودشان تصمیم میشود سرطانمثل سیگار که نوشته می
ها استروی محصوالت تراریخته وظیفه دولت . 

خرید یا ای یا محصولی را دیدید که برچسب تراریخته خورده است خدا وکیلی میارس: آقای دکتر اگر شما بازار رفتید و میوهف
خرید؟نمی  

ها است. مثالً ما در کتاب نجات من خودم شخصاً اعتقاد دارم که اگر این مراحل آزمایشات را طی کرده باشند، مثل بقیه فناوری :زند

شود و این حجم مواد شیمیایی از طریق غذا، آب و مان صد هزار ماده شیمیایی وارد بدنمان میخوانیم که ما در زندگیکره زمین می
کنمهای تراریخته مصرف میشود. من هم مثل بقیه مردم روغنهوا وارد بدن می .  

ر محصول دیگری باشد که شما شما مجبور هستید روغن تراریخته مصرف کنید چون گزینه دیگری ندارید ولی اگ :فارس

کنید تراریخته یا غیر تراریخته؟بتوانیدانتخاب کنید، کدام را انتخاب می  
درصد تجارت سویای جهان تراریخته است و تمام بازار روغن حاصل از سویا در دنیا  80شما درست است بیش از  زند: بله نکته

 .محصوالت تراریخته است
خرید؟خرید یا نمیه میفارس: دکتر باالخره نگفتید ک  

کنم، همه تراریخته استکنم و از بازار خریداری میهایی که استفاده میزند: من روغن . 
خرید؟فارس: اگر میوه باشد، شما میوه تراریخته می  

 .زند: االن میوه تراریخت نداریم
انتخاب داشته باشید  ریخت و غیرتراریختفارس: اگر باشد؟ یعنی منظورم این است که اگر محصولی باشد که بتوانید بین ترا . 

زند: ما خوشبختانه میوه تراریخت نداریم االن دام تراریخت در دنیا و کشور نداریم و زمانی که ما چیزی نداریم، چرا ذهن جامعه را 
استفاده  مشوش کنیم، االن چیزی که محصول تراریخته در دنیا داریم و حجمش هم زیاد است دان مرغ است و چون در دام

شود،می شودتراریخت محسوب نمی  .  
شود، این تحقیقات در های زیادی داریم که خوراک دام باعث مشکالت و بیماری در دام و پس از آن در انسان میگزارش :فارس

های آمریکا انجام شده است و نتیجه آن منتشر شده استدانشگاه . 
ت، اما راجع به مخاطرات تراریخت چون من متخصص بهداشت و مواد غذایی زند: عمده روغن ما در بازار محصول تراریخته اس

های کالن بحث کردمگذارینیستم، باید متخصصان صحبت کنند و من در سطح سیاست  
 

 لینک خبر 
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 سالمت 
 تاریخ : 1397/9/8 – ایرنا 

 ضوابط بهداشتی استحصال گوشت مرغ از کشتارگاه ها اعالم شد
دامپزشکی کشور در اطالعیه ای ضوابط و معیارهای جدید بهداشتی گوشت مرغ استحصالی سازمان  -ایرنا  -تهران 

اجرایی می شود 1398های طیور را اعالم کرد؛ این ضوابط از ابتدای سال از کشتارگاه . 

مت گوشت مرغ ای اعالم کرد: در راستای ارتقای سالبه گزارش سه شنبه ایرنا، سازمان دامپزشکی کشور امروز با صدور اطالعیه
و کاهش موارد عدم انطباق بهداشتی و تشویق تولید کنندگان و مراکز فرآوری و استحصال گوشت به افزایش کارکرد و عملیات فنی و 

با ضوابط و معیارهای بهداشتی گوشت مرغ، نسبت به اعمال  98به روز کردن فرآیند کشتار صنعتی مرغ در کشور، از ابتدای سال 
فیت در محصول نهایی استحصالی از کشتارگاه های طیور اقدام خواهد کردبرنامه بهبود کی . 

« درج رتبه»و « ماه 15ماه به  12از  2افزایش عمر ماندگاری مرغ منجمد کشتار شده در کشتارگاه دارای خط   ((A  روی برچسب

از جمله ضوابط جدید به شمار می « 2خط  و تغییر رنگ نایلون بسته بندی در مرغ های کشتار و بسته بندی شده در کشتارگاه دارای
 .رود

اعمال محدودیت در نگهداری و ذخیره سازی مرغ منجمد کشتارشده در کشتارگاه های دارای خط یک با »بر اساس این گزارش، 
ایی، سازمان اقدام دستگاه های اجر»و همچنین « ماه 6حداکثرعمر ماندگاری مرغ منجمد کشتار شده در این نوع کشتارگاه ها به مدت 

از « 2های متولی تنظیم بازار و مراکز بسته بندی مجزا و فروشگاه های عرضه به خرید مرغ تنها از کشتارگاه های دارای خط 
 .دیگر معیارهای جدید بهداشتی گوشت مرغ استحصالی از کشتارگاه های طیور است

صنفی و علمی خواسته است تا نقطه نظرات و پیشنهادات  سازمان دامپزشکی کشور همچنین از تشکل ها، اتحادیه ها، انجمن های
خود را به منظور اجرای بهتر برنامه ملی کاهش سالمونال و ارتقای سالمت گوشت مرغ، تا پایان آذر ماه به صورت مکتوب و به 

 .همراه مستندات به دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این سازمان ارسال کنند
ا، امسال برنامه بهبود صنعت طیور با هدف مهار سه بیماری آنفلوانزای فوق حادپرندگان، نیوکاسل و سالمونال در به گزارش ایرن

 .دستور کار سازمان جهانی بهداشت دام و سازمان دامپزشکی کشور قرار گرفته است
 

 لینک خبر 
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 سالمت 
باشگاه خبرنگاران جوان  – ۴/9/1397تاریخ :   

  ی بگیرنددرصدی کانون بیماری آنفلوانزا در سال جاری/مرغداران توصیه ها را جد 86کاهش 
درصدی کانون بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان نسبت به مهر و آبان سال گذشته خبر داد 86یک مقام مسئول از کاهش  .  

علیرضا اکبرشاهی مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور سازمان دامپزشکی در گفت و گو با 
، درباره آخرین وضعیت آنفلوانزا حاد پرندگان اظهار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

در آذربایجان شرقی منطقه اهر و یک واحد در مازندران گزارش  کرد: براساس آخرین آمار در استان های شمالی یک کانون بومی
 .شده است و در طیور بومی حالت انفجاری همانند سال گذشته نداشتیم

طیور در مازندران معدوم سازی شده است 180قطعه طیور در منطقه اهر و  ۶00تا  500به گفته وی در یک ماه اخیر  . 
کنترل آنفلوانزا طیور بیان کرد اکبرشاهی با اشاره به عوامل موثر در مجموع اقداماتی نظیر تشکیل کمیته امنیت زیستی واحدهای  :

مرغداری در استان های پرخطر و هدایت پرورش به استان های کم خطر، تقویت سیستم رصد و پایش مرغ تخم گذار، کاهش تراکم
ن هدفمند در استان های پرخطر از جمله دالیل کاهش بیماری در روستاها، سرعت بخشیدن به نتایج آزمایشگاهی و اجرای واکسیناسیو

 .به شمار می رود
میلیون دوز واکسن آنفلوانزای حاد پرندگان/ خبری از اپیدمی بیماری نیست 180بیشتر بخوانید: نیاز ساالنه   
درصدی کانون بیماری ها نسبت به مهر و آبان سال گذشته خبر داد و گفت: در بدبینانه ترین حالت پیش  8۶این مقام مسئول از کاهش 

درصد مدت مشابه سال قبل باشد 30ار تلفات بینی می شود که آم . 
شد که امسال به دلیل عدم واکسیناسیون در برخی واحدهای  میلیون طیور در استان های کشور معدوم 2۶وی ادامه داد: سال گذشته 

سازی خواهد شددرصد این رقم معدوم 30فعال حداکثر  . 
ان تصریح کرد: همکاری پرورش دهندگان واحدهای صنعتی در رعایت مدیر کل دفتر بهداشت دامپزشکی در توصیه ای به مرغدار

مسائل امنیت زیستی، اطالع رسانی به موقع در افت مصرف آب و دان و اجتناب از جابه جایی مصرف دان و نهاده واحدهای فعال و 
بسزایی در کنترل بیماری داردهمچنین نگه داری پرنده ها در داخل توری و خودداری از تماس با پرندگان آزاد پرواز تاثیر  . 

 
  لینک خبر 
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 سالمت 
 ایرنا  – 5/9/1397تاریخ : 

 شناسنامه میوه ها و سبزیجات ضروری است
را از چالشهای ایمنی غذا  'میوه ها و سبزیجات فقدان شناسنامه برای'رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی  -ایرنا -مشهد

ضروری است که  و ایمنی غذایی امری حیاتی و کردن میوه ها و سبزیجات با هدف تضمین سالمت ذکر و بیان کرد: شناسنامه دار

 .باید مورد توجه قرار گیرد
دکتر قدیر رجب زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 'ایمنی غذایی' را به معنای حصول اطمینان از فقدان هرگونه 

به عنوان مثال نبود شناسنامه منجر به فقدان آلودگی میکروبی، انگلی و یا شیمیایی در غذای مورد مصرف جامعه ذکر و بیان کرد: 
  .اطالعات در خصوص اینکه محصوالت از چه زمینهایی برداشت شده و یا منابع آبیاری آنها چه بوده، می شود

وی افزود: این در حالی است که امکان دارد چنین محصوالتی با آبهای آلوده به خصوص فاضالب صنعتی، حاوی مقادیر باالی 
گین و یا کودهای شیمیایی آبیاری شده باشندفلزات سن .  

رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ادامه داد: به همین خاطر وجود 'سامانه نظارت و ارزشیابی' در خصوص میوه ها و 
مواد غذایی در سبزیجات الزم است تا مدیریت این مهم را بر عهده گیرد. همچنین می بایست اقدامات پیشگیرانه برای کاهش آلودگی 

  .مراحل فرآوری، خرده فروشی و حمل و نقل انجام شود
وی به این نکته که ایمنی مواد غذایی در سطح جهان بطور مداوم در معرض تهدیدهای جدید قرار دارد اشاره و بیان کرد: تغییرات 

دید، بر مقاومت ضدمیکروبی مواد غذایی در تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی و نیز تغییرات محیط زیست و عوامل بیماریزای ج
  .اثر می گذارند بنابراین ایمنی و سالمت غذایی را تحت تاثیر قرار می دهند

های نظارت موثر ایمنی مواد غذایی بیش از پیش مشهود و ضروری  دکتر رجب زاده افزود: به همین دلیل نیاز به تقویت سامانه
بیوتیکها و هورمونها در تولید مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه همزمان با آنتی ، آفتکشها، مصرف انواع افزودنی است.

گسترش فناوری رشد چشمگیری داشته که منجر به اثرات سوء بر سالمت انسان از جمله بروز انواع بیماریهای کبدی، تنفسی، 
ویژه در کودکان شده است ناهنجاریهای مادرزادی و سرطانها به .  

ه داد: آلودگی مواد غذایی به فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از طریق کودهای فسفاته و پسابهای صنعتی وارد گیاهان وی ادام
شوندشده و با تغذیه دامها با علوفه آلوده، این آالینده ها از طریق شیر وارد چرخه غذایی انسان می  فلزات سمی در ارگانهای بدن  .

شود تجمع پیدا کرده و در نتیجه باعث نارسایی کلیوی میانسان به ویژه کلیه ها  .  
رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی گفت: تغذیه با مواد غذایی آلوده به سم آفالتوکسین در محصوالتی مانند گندم و آرد، 

شودپسته، بادام زمینی و شیر نیز باعث بروز سرطان کبد در انسان می  .  
را یکی مهمترین زمینه های پویایی و توسعه توصیف و بیان کرد: در این چارچوب تامین غذای سالم و  وی سالمت آحاد جامعه

مطمئن مورد نیاز افراد برای حفظ سالمت جامعه اصلی انکارناپذیر و حیاتی است زیرا غذای ناسالم موجب خساراتی جبران ناپذیر 
  .برای جامعه خواهد بود

شرط دستیابی به این مهم، سالمت مواد اولیه غذایی به خصوص میوه ها و سبزیجات در مراحل  نخستین :دکتر رجب زاده افزود

  .مختلف تولید از مزرعه تا سفره است
 نشست تخصصی ایمنی مواد غذایی  *

 وی همچنین گفت: با توجه به ضرورت حیاتی و اهمیت این موضوع 'نشست تخصصی ایمنی مواد غذایی در میوه ها و سبزیجات و
  .فرآورده های آن' از سوی توسط موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برنامه ریزی شده است

رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی زمان و مکان این نشست تخصصی را با هدف آگاهی بخشی در زمینه منابع آالینده و 
الم و بیان کرد: در این چارچوب وضعیت باقیمانده سموم آلی، آذر ماه جاری در مشهد اع 18باقیمانده سموم در میوه ها و سبزیجات، 

  .باقیمانده فلزات سنگین و آلودگیهای میکروبی در میوه و سبزی و فرآورده های آن در سطح کشور مورد بررسی قرار می گیرد
' سازمان پژوهشهای علمی و  با نام 1360موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی' وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال 

صنعتی خراسان فعال شد و در پی تبدیل مراکز استانی این سازمان به پارکهای علم و فناوری فعالیت خود را با نام پژوهشکده 
دانشجوی مقطع دکترا  34عضو هیات علمی و  30تحقیقات توسعه فناوری ادامه داد. این موسسه که چتر فعالیت آن کشوری است، با 

زه پژوهشهای مرتبط با حوزه علوم و صنایع غذایی در مشهد مستقر استدر حو .  
میزان مصرف مناسب میوه برای هر فرد در روز دو واحد میوه متوسط است. بر اساس اعالم واحد بهبود و اصالح تغذیه دانشکده 

د ساکنان این استان بطور روزانه درص 14درصد خراسانیها به میزان الزم میوه مصرف نمی کنند و فقط  84علوم پزشکی مشهد 
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  .مصرف حجم مناسب میوه را در برنامه تغذیه خود رعایت می کنند
هزار نفری این استان  400هزار تن سبزیجات ساالنه در خراسان رضوی تولید می شود. با محاسبه جمعیت شش میلیون و  880

گرم استکیلو 147سرانه تولید سبزیجات به ازای هر نفر در خراسان رضوی  همچنین حجم تولید ساالنه انواع میوه در خراسان  .

کیلوگرم است 160رضوی افزون بر یک میلیون تن و سرانه تولید در این بخش  .  
 

 لینک خبر 
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 سیب زمینی
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 شیالت
خبرگزاری فارس  – 6/9/1397تاریخ :   

تومان است/ لزوم اصالح قانون خرید تضمینی + گزارش سیاستی  1930نرخ مناسب خرید گندم   
سال اخیر و  3در نامه رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس به الریجانی به عملکرد نامطلوب دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی طی 

  .تومان تاکید شده است 1930توقف روند خودکفایی اشاره شده و به افزایش نرخ خرید گندم به 
ای اسالمی و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی در نامه ای به به گزارش خبرنگار فارس، زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شور

الریجانی رئیس مجلس به لزوم اصالح قانون خرید تضمینی مجلس به منظور تثبیت خودکفایی در تولید گندم و تداوم امنیت غذایی 
 .تاکید کرد

به عنوان خروجی « ؛ موانع و راهکارهاتثبیت خودکفایی در تولید گندم»در این نامه که به همراه یک گزارش سیاستی تحت عنوان 
کارشناسی جلسات و بررسی های کمیته به رئیس مجلس شورای اسالمی و اعضای کمیسیون کشاورزی ارسال شده است، 

 .پیشنهادهایی جهت ادامه روند خودکفایی در تولید گندم ارائه شده است
* تومان است 1930درصدی تولید  48.5نرخ متناسب گندم با تورم   

سال اخیر در خصوص تعیین قیمت گندم  3بق بررسی های کارشناسی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، عملکرد نامطلوب دولت طی ط
نشان می دهد که الزم است نحوه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و همچنین ضمانت های اجرایی قانون تضمین خرید محصوالت 

 .اساسی کشاورزی اصالح شود
تومان برای گندم منجر به صادرات قاچاقی گندم در دوره فعلی، کاهش تولید گندم در دوره های آتی  1470ن قیمت بر این اساس، تعیی

 .و افزایش واردات طی سال های اتی خواهد شد
 لذا طبق پیشنهاد ارائه شده، قیمت گندم و سایر محصوالت اساسی باید متناسب با شاخص تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی تعیین

تومان در نظر گرفته می شد 1930گردد؛ با این شاخص، نرخ خرید تضمینی گندم در سال آتی باید  . 
افزایش ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی و همچنین تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی 

توسط این کمیته استو مسئول اصلی تولید گندم در کشور از دیگر پیشنهادهای مطرح شده  . 
 :متن نامه مذکور به شرح زیر است

« ای به ویژه در شرایط تحریم همانطور که مستحضر هستید؛ خودکفایی کشور در تولید گندم، یکی از نقاط قوت کشور و برگ برنده

اخیر، برای سال  سال 2با این وجود، دولت در ادامه اجرای ناقص قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی طی   است.
تومان اعالم گردیده که نسبت  1470نیز تصمیم نامطلوبی اتخاذ کرده است؛ به گونه ای که نرخ خرید تضمینی گندم  98-97زراعی 

درصد رشد داشته است 13به سال گذشته، تنها  . 
های تولید در بخش کشاورزی طبق آمار مهرماه بانک مرکزی افزایش این تصمیم آن هم در شرایطی که هزینه درصدی داشته  48.5

تومان و فراتر از آن رسیده، زنگ خطری برای  2000و به واسطه رشد نرخ ارز، قیمت گندم در کشورهای همسایه به حدود 
 .خودکفایی کشور در تولید گندم است

قاچاقی در دوره فعلی، کاهش تولید در دوره آتی و افزایش واردات طی سال های بعد که در نهایت منجر به تضعیف امنیت  صادرات
غذایی کشور می شود، از جمله عوارض این تصمیم خواهد بود. با این وجود، نوع رفتار دولت در خصوص قانون مصوب مجلس، 

نت اجرایی آن را نشان می دهد که بایستی در مجلس شورای اسالمی پیگیری شودلزوم اصالح و تکمیل این قانون و افزایش ضما . 
کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی پس از جلساتی که با تولیدکنندگان، مسئولین و اصناف فعال در حوزه گندم داشت، این 

تحت عنوان "تثبیت  970901سیاستی شماره مسئله را آسیب شناسی نموده و نتایج بررسی های کارشناسی خود را در گزارش 
 «.که به پیوست تقدیم می گردد، منتشر نموده است    "خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها

مطرح شده در این گزارش، در صورتی که شاخص بهای تولیدکننده کشاورزی معیار تعیین قیمت قرار گیرد، نرخ  طبق پیشنهادهای
تومان برای خرید تضمینی گندم تعیین می  1930بر این اساس در سال جاری نیز باید رقم  .خرید تضمینی گندم متناسب می شود

و از صادرات قاچاقی گندم نیز جلوگیری می کندگردید؛ نرخی که با هزینه های تولید همخوانی داشته  . 
 

 لینک خبر 
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 شیالت 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 2/9/1397تاریخ :   

  هزار تومان 32آال رو هستند/ قیمت هر کیلو قزلها روبهآال با مشکل تأمین نهادهتولیدکنندگان قزل
ها از درصد نهاده 40تا  30ن، تمام تالش اتحادیه برآن است که یک مقام مسئول گفت: با توجه به مشکالت پیش روی تولیدکنندگا

 .وزارت جهاد کشاورزی تأمین شود
صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار زاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سرد آبی در گفتآرش نبی گروه اقتصادی باشگاه  

ها در بازار اظهار کرد: تاکنون با وزارت جهاد کشاورزی در های پیش روی تأمین نهاده، با اشاره به چالشخبرنگاران جوان
ها را به صورت رسمی درصد نهاده ۴0تا  30که تمام تالش اتحادیه بر آن است تا ها به توافق نرسیدیم در حالیخصوص تأمین نهاده

ها متعادل شوداز وزارت جهاد کشاورزی تأمین کند تا با تزریق به بازار، قیمت . 
های خوراک وی افزود: با وجود آنکه تولیدکنندگان حاضر به گران فروشی نیستند، از این رو اتحادیه قرار است با هماهنگی کارخانه

بازارها از دست نرود  ادل کند تا با افزایش روز افرون قیمت و کاهش قدرت خرید خانوارهاها را متعدام و طیور، قیمت نهاده . 
ها های مورد نیاز تولیدکنندگان نشود، بدیهی است که هیچ مهاری بر بروی قیمتبه گفته نبی زاده اگر حمایتی در بخش تامین نهاده

 .نمی توان داشت
هزار و  21اعالم کرد و گفت: هر کیلو قزل آال با قیمت  هزار تومان 20ال سر مزرعه را مسئول نرخ کنونی هر کیلو قزل آاین مقام

شودهزارتومان در خرده فروشی ها عرضه می 32تا  28هزار تومان در عمده فروشی و  22تا  500 . 
عاونت بازرگانی وزارت جهاد ها، نگرانی خود را بارها به کمیسیون کشاورزی و موی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت نهاده

 .کشاورزی مطرح کردیم که اگر تدابیری اندیشیده نشود، افزایش قیمت قابل کنترل نخواهد بود
 بیشتر بخوانید: افزایش قیمت ماهی ارتباطی به کمبود تولید ندارد

های خوراک ز وزارت جهاد کشاورزی دریافت شود و در اختیار کارخانهها به طور مستقیم ادرصد نهاده ۴0به گفته نبی زاده، اگر 
رو هستندتومانی با مشکالتی روبه ۴200های خوراک در تامین ارز ها متعادل می شود چرا که کارخانهقرار گیرد، قیمت . 

جداست، بیان کرد: با توجه به حساسیت مدیرعامل اتحادیه آبزیان با انتقاد از این مسئله که سازمان شیالت از وزارت جهاد کشاورزی 
ها از وزارت جهاد ها و جلوگیری از افزایش قیمت، موضوع تأمین بخشی از نهادهکمیسیون کشاورزی مجلس به موضوع تامین نهاده

 .کشاورزی در حال پیگیری است
ها، نمی توان پیش بینی ن نرخ نهادهوی در پایان درباره آخرین وضعیت تولید و صادرات قزل آال تصریح کرد: با توجه به نوسا

 .خاصی راجع به میزان تولید و صادرات قزل آال داشت
 

 لینک خبر 
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 شیالت 
باشگاه خبرنگاران جوان  – ۴/9/1397تاریخ :   

  درصدی تولید ماهیان گرم آبی در سال جاری/کمبودی در عرضه ماهیان گرم آبی وجود ندارد 20افت 
درصد نسبت به  20تا  12خشکسالی های شدید و عدم آبگیری مزارع پیش بینی می شود که تولید یک مقام مسئول گفت: با توجه به 

  .مدت مشابه سال قبل افت کند
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی حسن آقازاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی در گفت و گو با خبرنگار

، با اشاره به اینکه افزایش قیمت ماهی ارتباطی به عرضه ندارد،اظهار کرد: در شرایط کنونی بحث عمومی قیمت خبرنگاران جوان
ار به شمار می رود و هیچ گونه کمبودی ها، تورم،نوسان نرخ ارز و رونق صادرات از جمله دالیل اصلی افزایش قیمت ماهی در باز

 .در عرضه محسوس نیست
به گفته وی کاهش ارزش پول ملی در برابر دالر موجب شده تا تقاضا برای صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل با رونق نسبی 

 .همراه باشد
م کرد، گفت: با توجه به خشکسالی های شدید و عدم آقازاده با اشاره به اینکه تا پایان فصل صید نمی توان میزان دقیق تولید را اعال

درصد نسبت به مدت مشابه  20تا  12آبگیری مزارع پرورش ماهی در جنوب کشور پیش بینی می شود که تولید ماهیان گرم آبی 
 .سال قبل افت کند

گان بیان کرد: افزایش چشمگیر قیمت مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی با اشاره به عمده مشکالت و چالش های پیش روی تولیدکنند
نهاده ها و کمیاب شدن پودر ماهی و همچنین عدم پایبندی و کنترل قوانین در بخش صادرات و مشکالت سیستم بانکی و نقل و انتقال 

 .پول از جمله چالش های پیش روی تولیدکنندگان به شمار می رود
به سال گذشته خبر داد و گفت:میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل وی در پایان از توسعه صادرات ماهیان گرم آبی نسبت 

به دلیل ازدیاد تقاضا در بازار عراق ناشی از کمبود تولید با رونق نسبی همراه است و تنها به سبب انکه ابتدای فصل صید هستیم، 
د بستگی داردنمی توان پیش بینی دقیقی راجع به صادرات داشت چرا که صادرات به میزان تولی . 

 
 لینک خبر 
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 شکر
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 شیر و فرآورده ها
 باشگاه خبرنگاران جوان  - 1/9/1397تاریخ : 

  درصدی دریافت شیرخام روبرو هستند 50تا  30کارخانه های لبنی با کسری 
تن رسیده  80تن به  100درصدی از  50تا  20دبیرانجمن صنایع لبنی گفت:دریافت روزانه شیرخام کارخانه های لبنی با کاهش 

  .است
صنعت،تجارت و کشاورزیرضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت و گو با خبرنگار  ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف قیمت لبنیات اظهار کرد: هم اکنون تعیین تکلیف قیمت محصوالت لبنی در حال چانی زنی میان 
 .انجمن با سازمان حمایت است

از سوی سازمان حمایت، نرخ های جدید اعالم خواهد شدبه گفته وی پس از بررسی دفاتر قیمت تمام شده  . 
هزار تومان، قیمت لبنیات چند درصد افزایش می یابد؟  2باکری در پاسخ به این سوال که با توجه به عرضه هر کیلو شیرخام به نرخ 

ر نمی توان درصدی را اعالم کردبیان کرد: تا پایان بررسی قیمت تمام شده محصوالت لبنی و اعالم نهایی از سوی ستاد تنظیم بازا . 
های دامی همچنان ادامه داردونقل نهادههزار تومان/ مشکالت حمل 2بیشتر بخوانید: نرخ مصوب هر کیلو شیرخام   

شیرخام روبرو هستند، درصدی دریافت  50تا  30دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه کارخانه های لبنی با کسری روزانه 

کشور را بر عهده دارند، باید کمبود ظرفیت کارخانه های لبنی را تامین کنند گفت: افرادی که مسئولیت اداره . 
تن  80تن به  100درصدی از  50تا  20وی در پایان تصریح کرد: دریافت روزانه شیرخام کارخانه های لبنی با کاهش 

 .رسیده است
 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات
 

 خبرگزاری فارس  – ۶/9/1397تاریخ : 

 صادرات رب گوجه فرنگی آزاد شد 
آبان ماه سال جاری  30وزیر صنعت ، معدن و تجارت طی نامه ای به رییس کل گمرک، صادرات رب گوجه فرنگی را از تاریخ 

 .بالمانع اعالم کرد
، رضا رحمانی وزیر صنعت ، معدن و تجارت طی نامه ای به رییس کل گمرک، شاتابه گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از 
آبان ماه سال جاری بالمانع اعالم کرد 30صادرات رب گوجه فرنگی را از تاریخ  . 

رب گوجه فرنگی صادرات این با توجه به ظرفیت های تولیدی کشور و امکان تامین مصارف داخلی از سوی واحدهای تولیدی 
( تا اطالع ثانوی بالمانع است96-95-94محصول حداکثر تا سقف میانگین عملکرد وزنی صادرات سه سال گذشته) . 

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات
باشگاه خبرنگاران جوان  – 3/9/1397تاریخ :   

  درصد سویا مورد نیاز از طریق واردات تامین می شود 90درصدی واردات سویا/ 27کاهش 
درصد کاهش یافته  27سویا وارد شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل  هزارتن کنجاله 451یک مقام مسئول گفت:در پنج ماهه امسال 

  .است
صنعت،تجارت و  مهدی مسعودی قائم مقام اتحادیه تعاونی های خوراک دام، طیور و آبزیان در گفت و گو با خبرنگار

درصد سویا مورد نیاز از طریق واردات تامین می  90، با اشاره به اینکه بیش از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

شود، اظهار کرد: کشت سویا به عنوان یکی از کاالهای استراتژیک تنها در سه کشور آرژانتین، برزیل و آمریکا تولید می شود که 
ا نیاز خود را از این سه تولیدکننده بزرگ تامین کنندمابقی کشوره . 

وی افزود: با توجه به عرضه کنجاله سویا و ذرت در بورس جهانی، این امکان وجود دارد که کاال از دیگر کشورهای تولیدکننده 
 .آرژانتین و برزیل خریداری شود

تاثیری در واردات دارد، بیان کرد: واردکنندگان در این زمینه باید پاسخ های جدید مسعودی در پاسخ به این سوال که آیا اعمال تحریم
 دهند که آیا با وجود بسته شدن سوئیفت برای نقل و انتقال پول و واردات مشکل دارند یا خیر؟

کندوی مرغداران را حل میونقل ریلی معضل پیش ربیشتر بخوانید: دریافت کرایه مازاد پشت بارنامه دردسر ساز شد/ حمل  
 ۴51میلیون تن ذرت و  ۴قائم مقام اتحادیه تعاونی خوراک دام و طیور درباره آخرین وضعیت واردات افزود: در پنج ماهه امسال 

 27درصد افزایش و کنجاله سویا  30هزارتن کنجاله سویا واردات داشتیم که میزان واردات ذرت نسبت به مدت مشابه سال قبل 
کاهش داشته استدرصد  . 

میلیون تن اعالم کرد و افزود: این میزان نسبت به مدت  1.2وی در پایان مجموع واردات دانه های روغنی در پنج ماهه امسال را 

درصد رشد داشته است 23مشابه سال قبل   . 
 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

باشگاه خبرنگاران جوان  – ۶/9/1397تاریخ :   

  وجود دارد های روغنیدرصد صرفه جویی واردات محصوالت کشاورزی برابر با بودجه عمرانی کشور/ظرفیت خودکفایی در دانه
درصدی در میزان واردات محصوالت کشاورزی رقمی برابر با کل  20بسیاری از کارشناسان بر این باورند که صرفه جویی حداقل 

 .بودجه عمرانی است
صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  بخشی از   ، با توجه به آنکه در تامینگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

محصوالت کشاورزی همچون گوشت قرمز، روغن، برنج، نهاده های دامی، حبوبات و... به خارج از کشور وابسته هستیم، بنابراین 
والت بیش از پیش احساس می شود چرا که قیمت این محصوالت تحت رسیدن به خودکفایی یا خوداتکایی نسبی در تولید این محص

جهانی است  تاثیر نوسان نرخ ارز و قیمت های . 
با وجود آنکه نوسان نرخ ارز حجم عظیمی از واردات محصوالت کشاورزی را زیر ذره بین می برد، از این رو اتخاذ سیاست 

ای کاهش واردات و خودکفایی محصوالت از اهمیت باالیی برخودار استمناسب و برنامه ریزی دقیق از سوی مسئوالن دولتی بر . 
ناگفته نماند که بسیاری از مسئوالن کشاورزی براین باروند که خودکفایی و خوداتکایی نسبی در تولید محصوالت کشاورزی وابسته 

وضوع تاثیری نخواهد داشتبه خارج با حمایت دولت به سهولت امکان پذیر است و بحران کمبود منابع آبی براین م . 
درصدی در برخی محصوالت وجود نداشته باشد،با  100همچنین برخی دیگر از کارشناسان بر این باروند اگر امکان خودکفایی  

افزایش ضریب خوداتکایی می توان به میزان قابل توجهی از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد که در برخی مواقع این صرفه 
بودجه عمرانی کشور خواهد بود جویی معادل کل . 

 امروزه با شرایط کشاورزی سنتی دچار کم آبی هستیم
، با اشاره به اینکه صنعت،تجارت و کشاورزیمسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار 

کشاورزی شدنی است، اظهار کرد: با توجه به آنکه وسعت دو استان گیالن و مازندران به اندازه خودکفایی در تمامی محصوالت 
خاک هلند است و از طرفی هیچ گونه محدودیت منابع آبی در این دو استان وجود ندارد،از این رو در تمامی محصوالت کشاورزی نه 

 .تنها خوداتکایی بلکه خودکفایی میسر است
برابر تولید ناخالص ملی تنها از محل کشاورزی درآمد کسب می کند، آیا صحبت  9ود آنکه کشوری همچون هلند وی افزود: با وج 

 از خودکفایی و خوداتکایی محصوالت کشاورزی در کشور عجیب نیست؟
و استان گیالن و اسدی ادامه داد: اگر دولت سرمایه گذاری ،تکنولوژی الزم و حمایت از کشاورزان را فراهم کند به سهولت در د 

 .مازندران می توان در تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی به خودکفایی رسید
این مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبود منابع آبی صحت ندارد، بیان کرد: امروزه با شرایط کشاورزی سنتی دچار کم آبی هستیم و با 

آبی روبرو نیستیم کشاورزی مدرن و گلخانه های سوالر دیگر با بحران کم . 
به گفته وی اگر سرمایه گذاری گسترده در تکنولوژی و مدرنیزاسیون کشاورزی صورت گیرد، نه تنها با منابع آب فعلی بلکه با نیمی 

 .از آب موجود کشور در تمامی محصوالت می توان به خودکفایی رسید
نیست، بیان کرد: دولت در بسیاری از زمینه ها همچون استمهال مسئله که حمایت از سوی دولت شعاری بیش اسدی با انتقاد از این

این موضوع ضربه مهلکی به جامعه کشاورزی وارد کرد  خالف شعار عمل کرد و  وام کشاورزان خسارت دیده . 
تولید دانه  عضو شورای خانه مرکزی کشاورز با اشاره به اینکه خوداتکایی دانه های روغنی شدنی است، افزود: اگرچه خودکفایی در

درصد تولید به  80های روغنی در مدت زمان یکسال امکان پذیر نیست اما طی یک برنامه چهار ساله به سهولت می توان در 
 .خودکفایی رسید

اسدی در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه بسیاری از مسئوالن ، کشاورزی و وجود کشاورزان را برای کشور ضربه بزرگ تلقی 
این رو اتفاق چندانی در بخش رخ نخواهد داد می کنند، از . 

 خودکفایی محصوالت کشاورزی در شرایط تحریم بیش از پیش احساس می شود 
یصنعت،تجارت و کشاورزمحمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار  

،خوداتکایی در تولید محصوالت کشاورزی را ضروری دانست و افزود: با توجه به شرایط تحریم و نوسان نرخ ارز،خودکفایی در 
 .تولید محصوالت کشاورزی و کاهش واردات امری ضروری است

مینی محصوالت وی افزود: با ترغیب و تشویق کشاورزان و اعمال حمایت های الزم در زمینه تسهیالت، بیمه و خرید تض
 .،کشاورزان از ادامه تولید اطمینان خاطر کسب می کنند که درآمدشان جوابگوی هزینه های تولید و معیشت خانوارشان خواهد بود
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ملک زاده ادامه داد: سیاست دولت در چند سال اخیر بدان معناست که امکان خوداتکایی و کاهش واردات محصوالت کشاورزی  

هزار تن رسیده است 500میلیون تن در چند سال گذشته به کمتر از  2شدنی است، کما اینکه واردات شکر از  . 
وغنی و بهره وری در واحد سطح نشان می دهد که در صورت حمایت به گفته این مقام مسئول افزایش سطح زیرکشت دانه های ر

 .دولت )همانند دستیابی به خودکفایی در تولید گندم( طی یک برنامه منسجم می توان به خودکفایی رسید
 1۴00با نرخ هزار تومان اعالم کرد و افزود: این درحالی است که خرید تضمینی گندم  2وی قیمت تمام شده هر کیلو گندم را باالی 

تومان صرفه اقتصادی برای دولت ندارد و بی شک با ادامه این سیاست ها و نبود حمایت های الزم ، خودکفایی و خوداتکایی 
روند واردات از سر گرفته می شود محصوالت زیر سوال می رود و . 

ش های نوین آبیاری و توسعه گلخانه های مدرن ملک زاده ادامه داد: علی رغم بحران منابع آب، با سیاست و برنامه استفاده از رو
ظرف چند سال آینده در تمامی محصوالت می توان به خودکفایی رسید و در صورت عدم حمایت دولت، کشاورزان تمایلی به تولید 

 .محصوالت استراتژیک نخواهند داشت
ولت در تولید محصوالت اساسی تاثیر بسزایی دارد، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در پایان با اشاره به اینکه حمایت د

تصریح کرد: اگر تولید محصوالت استراتژیک برای کشاورزان صرفه اقتصادی نداشته باشد به طوریکه آنها در فروش محصوالتشان 
شت خانوار خود معی  دچار مشکل شوند،بنابراین به سمت و سوی تولید محصوالت آب بر همچون سبزی و صیفی می روند تا بتوانند

 .را تامین کنند
 درصد صرفه جویی در واردات برابر با بودجه عمرانی کشور است 20

صنعت،تجارت و کشاورزی،عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار   با اشاره  

درصدی در تمامی محصوالت وجود ندارد، اظهار کرد: در برخی محصوالت اعم از گندم، ذرت و  100امکان خودکفایی به اینکه 
درصدی رسید و در مقابل در برخی محصوالت همچون دانه های  100برنج طی یک برنامه ریزی منسجم می توان به خودکفایی 

، تنها می توان ضریب خوداتکایی را افزایش داددرصد نیاز کشور را تامین می کنند 5روغنی که کمتر از  . 
 

وی افزود: بی توجهی دولت در قانون خرید تضمینی گندم طی دو سال زراعی قبل ،یاس و نا امیدی را در میان کشاورزان ایجاد 
واهد داشتکرده است که ادامه این روند در سال زراعی جدید کاهش سطح زیر کشت و از دست دادن خودکفایی را به همراه خ . 

 
به گفته پاپی زاده با توجه به ظرفیت فعلی کشور، در تولید محصوالتی نظیر گندم، جو، ذرت، جو و برنج در صورت حمایت دولت 
می توان به خودکفایی رسید و در غیر این صورت کشاورزان از کشت این محصوالت انصراف می دهند و به سمت و سوی کشت 

 .محصوالت آب برمی روند
  

درصد روغن خام و دانه های روغنی از طریق واردات تامین می شود، بیان کرد:  95عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه 
درصد دانه های روغنی در داخل بدان معناست که از ظرفیت خالی و معطل بخش کشاورزی در این خصوص استفاده  5تولید تنها 

درصد دانه های روغنی به  80های خالی بخش کشاورزی و جدیت دولت می توان در تولید  نکردیم، درحالیکه با استفاده از ظرفیت
 .خودکفایی رسید

 
3  وی با اشاره به اینکه درصد روغن مورد نیاز از کشور خارج می شود، افزود: این درحالی  95میلیارد دالر ارز برای واردات 

میلیارد دالر در خروج ارز صرفه جویی می شودش دهیم، یکدرصد افزای ۴0است که اگر سطح دانه های روغنی را به  . 
 

درصدی وجود ندارد، اظهار کرد 100پاپی زاده با اشاره به اینکه در تولید تمامی محصوالت امکان خودکفایی  البته با خوداتکایی  :

میلیارد دالر ارز  13تا  12ال ها، نسبی در تولید می توان به میزان چشمگیری از خروج ارز جلوگیری کرد چرا که در برخی از س
درصد این میزان صرفه جویی شود، ظرف مدت دو سال با احتساب ارز نیمایی می  20از کشور خارج می شود که اگر حداقل در 

هزار میلیارد تومان معادل بودجه عمرانی کشور صرفه جویی ارزی داشت 2۴توان   . 
 

اینکه تولید برخی محصوالت تا رسیدن به خودکفایی فاصله معناداری دارد، تصریح عضو کمیسیون کشاورزی در پایان با اشاره به 
درصد افزایش داد  50محصوالت را می توان به برنامه منسجم و عزم جدی دولت ،حداقل تولید اینکرد: این درحالی است که طی یک

 .که این امر در خروج ارز و ارتقای درآمد کشاورزان تاثیر بسزایی دارد
 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 
خبرگزاری فارس – 5/9/1397تاریخ :   

   شانزده هزار تومانی در میادین  مرغنیازی به واردات تخم مرغ نداریم/ توزیع تخم
جه به شرایط مساعد تولید، نیازی به واردات تخم مرغ نداریمرئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: با تو .  

صنعت،تجارت و کشاورزیناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار  گروه  

تومانی نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو  300، از افزایش اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است 17تومان معادل شانه ای  500هزار و  8تا  400هزار و  8تخم مرغ درب مرغداری  . 

همانند سایر اقالم دلیل خاصی ندارد، افزود: اگرچه کرایه حمل و نقل تا حدودی افزایش وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت تخم مرغ 
اثر گذار بوده است  یافته است،اما جو روانی حاکم بر بازار و شیوع بیماری آنفلوانزا در استان اصفهان بر نوسان قیمت تخم مرغ . 

میلیون قطعه  2در استان اصفهان رخ می دهد،بیان کرد: تاکنون  و معدوم سازی طیور  نبی پور با اشاره به اینکه هر روز تلفات
 .طیور در اثر بیماری آنفلوانزا حادپرندگان معدوم سازی شدند

تومان 700ر روی تخم مرغ تنها راه حل کنترل بازار/نرخ منطقی هر عدد تخم مرغ حداکثر بیشتر بخوانید: پرینت قیمت ب  
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه تخم مرغ ارزانترین پروتئین در دسترس مردم است، از این رو هجوم افراد برای خرید 

 .یکی دیگر از عوامل گرانی تخم مرغ به شمار می رود
ه به اینکه مشکلی در تولید تخم مرغ وجود ندارد، گفت: با توجه به نوسان قیمت تخم مرغ ، دولت تصور می کند که وی با اشار

این امر تاثیری بر   می تواند در کنترل بازار موثر باشد، در حالیکه 800هزار و  13واردات و عرضه هر شانه تخم مرغ با نرخ 
 .روند قیمت ها ندارد

هزار تومان به  16به میادین و  200هزار و  15شکل ها اعالم کردند که هر شانه تخم مرغ داخلی را با نرخ به گفته نبی پور، ت
کنندمصرف کنده عرضه می . 

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در پایان درباره آخرین وضعیت بیماری آنفلوانزا حادپرندگان تصریح کرد: با 
یون طیور و کاهش تراکم مرغداری ها در برخی استان ها پیش بینی می شود که روند بیماری نسبت به سال گذشته توجه به واکسیناس

 .کمتر باشد
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 صادرات و واردات 

ایرنا  – 1/9/1397تاریخ :   

درصد زعفران جهان در ایران تولید می شودنود   
درصد صادرات  90تن آن در ایران تولید می شود و ایران  400تن زعفران تولیدی جهان،  430عضو شورای ملی زعفران گفت: از  

 آن در جهان را با باالترین کیفیت به خود اختصاص داده است
ق بازرگانی کرمانشاه به گزارش خبرنگار ایرنا، علی حسینی روز پنجشنبه در همایش آموزش و ترویج کشت زعفران که در اتا

کشور زعفران صادر می کند و این وظیفه دولت و بخش خصوصی است که با  180کشور از  50برگزار شد، افزود: ایران فقط به 

 هم افزایی با یکدیگر بازار بیشتری برای زعفران ایران پیدا کنند
میزان تولید می کند، اگر دسترسی به بازار جدید بوجود تن زعفران است و کشورمان هم همین  430او اضافه کرد: نیاز اکنون جهان 

 .بیاید کشورمان پتانسیل تولید چند برابر نیاز بازار جهانی را نیز دارد
حسینی در ادامه با بیان اینکه استان های خراسان رضوی و جنوبی به تنهایی می توانند نیاز جهانی زعفران را به راحتی تامین کنند، 

استان کار کشت زعفران شروع شده است 20اخیر به دلیل خشکسالی و کم آبی در کشور در  افزود: در سالهای . 
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در ادامه کشت گیاه زعفران را متناسب با کم آبی دانست و افزود: به همین دلیل کشت 

 زعفران در خراسان ماندگار و توسعه یافته است
ر مدیریت صحیح مقدار کشت، مدیریت کیفیت تولید، بسته بندی و مدیریت رقابت در بازار جهانی از سوی حسینی ، همچنین ب

 .مسئوالن ذی ربط صنعت زعفران را مورد تاکید قرار داد
او در پایان افزایش قیمت زعفران کشور در بازار جهانی را به ضرر صنعت زعفران دانست و گفت: باال رفتن قیمت زعفران در 

زار جهانی موجب از دست رفتن بازار می شود و رقبای جهانی جای ایران را خواهند گرفتبا . 
 کرمانشاه زادگاه گیاه زعفران در جهان شناخته شده است **

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز با اشاره به خیل عظیمی از کشاورزان مشتاق کشت زعفران در این استان 
ه و تاریخچه زعفران را در کوه های زاگرس به ویژه در کرمانشاه است و از این استان به جاهای دیگر جهان و کشور گفت: زادگا
 .رفته است

سال است کشت زعفران دوباره در استان کرمانشاه شروع شده و در سال زراعی جدید پیش  9ناصر مرادی در ادامه اظهار داشت: 
ین کشاورزی در سطح استان زیرکشت زعفران برودهکتار زم 200تا  150بینی می شود  . 

و سه  2او با بیان اینکه کشت زعفران هفت سال طول می کشد، افزود: سال های اول و دوم کشت زعفران ثمردهی آن کم و در حد 
 .کیلوگرم در هکتار است ولی از سال سوم به بعد در هر هکتار نزدیک به هفت کیلوگرم زعفران تولید می شود

شهرستان صحنه، دشت ماهیدشت و سنجانی را با استعداد ترین جاهای استان برای کشت زعفران نام بردوی  . 
نفر عنوان کرد و بیان داشت: زعفران در جاهایی قابل کشت است که  200مردادی، کشاورزان زعفران کار استان کرمانشاه را حدود 

راین مناطق گرمسیری استان پتانسیل کشت زعفران را ندارندمتر از سطح دریا ارتفاع داشته باشند بناب 200هزار و  . 
 زعفران در صادرات کشور ذاتا یک برند ایرانی است **

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمانشاه نیز در این همایش تعداد عالقه مندان به کشت زعفران در استان را چشمگیر دانست 
از محصوالت اساسی برای صادرات است و ذاتا یک برند ایرانی استو گفت: زعفران مانند پسته و فرش یکی  . 

کیوان کاشفی گفت: به دلیل صادراتی بودن زعفران وظیفه اتاق بازرگانی است که به برداشت ماشینی و استاندارد، ارتقای کیفیت بسته 
 .بندی و ارتقا کیفیت آن کمک کند

است در راستای دریافت کمک های مالی، بازاریابی، صادرات، بسته بندی و ارتقا او در ادامه از زعفران کاران استان کرمانشاه خو
 .تولید زعفران در اتاق بازرگانی یک تشکل تخصصی تشکیل دهند

وی در پایان از تشکیل تشکل تخصصی روغن حیوانی کرمانشاه در ماه های آینده خبر داد و گفت: اتاق بازرگانی در راستای بهبود 
ر و حمایت از محصوالت برند و صادراتی استان اقدام به تشکیل تشکل ها و کمیسیون های تخصصی می کندفضای کسب و کا . 

نفر شرکت کردند 300در همایش آموزش کشت زعفران در استان کرمانشاه بیش از  . 
کشاورزی و باغ دارد  هزار هکتار زمین 940کیلومتر مربع مساحت،  640هزار و  24میلیون نفر جمعیت و  2استان کرمانشاه با 

درصد آن دیم است 70که حدود  . 
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 صادرات و واردات 

ایرنا  – 1/9/1397تاریخ :   

کشتارگاه صنعتی در کشور دارای کد صادراتی استسی و هفت   
 کشتارگاه دارای کد صادراتی 37کشتارگاه صنعتی طیور در کشور هم اکنون  268رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: از مجموع 

  ای آر است
کد صادراتی برای این تعداد کشتارگاه صنعتی  :علی رضا رفیعی پور روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت

قابلیت صادرات محصوالت خود را به کشورهای  ظرف سه سال گذشته از طریق سازمان دامپزشکی صادر شده است تا این واحدها
  .مختلف داشته باشند

واحد کشتارگاه صنعتی طیور دیگر در دست بررسی است، گفت 21وی با بیان اینکه هم اکنون صدور کد صادرات بین المللی برای  : 
سال کندکشور دنیا ار 180می تواند کاالی خود را به  IR هر شرکت و کشتارگاهی در صورت دریافت کد .  

واحد  268رفیعی پور اضافه کرد: هم اکنون حدود یکهزار واحد کشتارگاه دامی و طیور در کشور وجود دارد که از این تعداد 
واحد کشتارگاه دامی، صنعتی است 85کشتارگاه طیور و  .  

ه صنعتی که وارد مدار می شود، پنج تا وی با تاکید بر تغییر کشتارگاه های دامی سنتی به صنعتی، اظهار داشت: به ازای هر کشتارگا
کشتارگاه قدیمی و سنتی از رده خارج می شود 10  .  

میلیون تن محصوالت دامی در کشور تولید می شود، گفت: این میزان تولیدات دامی  14رفیعی پور با اشاره به اینکه ساالنه بیش از 
بیشتر آن به مصرف داخل کشور می رسد و تنها ساالنه حدود شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، عسل و شیرخام است که 

  .یک میلیون تن آن صادر می شود
وی با تاکید بر اینکه اینکه بیماری آنفلوانزای مرغی امسال در سطح کشور به خوبی کنترل شده است، ابراز امیدواری کرد که میزان 

ان صادرات یابدصادرات تولیدات دامی افزایش یافته و حتی تخم مرغ نیز امک .  
هزار  134رفیعی پور با بیان اهمیت سرمایه های دامی کشور، گفت: ارزش سرمایه های دامی هم اکنون پس از نفت با بیش از 

  .میلیارد لایر، رتبه دوم کشور را داراست که به عنوان یک سرمایه گذاری دایمی نقش مهمی در اشتغال پایدار در کشور دارد
ی که نفت یک سرمایه تمام شدنی است، سرمایه گذاری در بخش های مرتبط با دام از جمله پرورش دام، طیور، وی افزود: در حال

زنبورعسل، کرم ابریشم، کشتارگاه های صنعتی و آبزیان به عنوان یک سرمایه گذاری پایدار و مولد نقش موثری در تولید کشور 
  .داراست

حوزه غذایی بسیار حایز اهمیت است، از سرمایه گذاران خواست با سرمایه گذاری در حوزه  رفیعی پور با بیان اینکه امروزه اتکا در
  .دام، به امنیت غذایی مردم و کشور کمک کنند

هزار بهره بردار دام در کشور وجود  394به گزارش ایرنا و بر اساس آخرین نتایج مرکز آمار ایران هم اکنون تعداد یک میلیون و 
 دارد
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 صادرات و واردات 

 تاریخ :1397/9/2 – باشگاه خبرنگاران جوان 

  شرایط تحریم فعلی،فرصت بی نظیری برای صادرات/اعمال تحریم های جدید تاثیری بر صادرات شیالت ندارد
ط تحریم فعلی فرصت بی نظیری برای صادرات آبزیان است و صادرکنندگان باید از آن بهره ببرندیک مقام مسئول گفت:شرای .  

صنعت،تجارت و کشاورزیقاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

، با اشاره به تاثیر اعمال تحریم های جدید بر صادرات آبزیان اظهار کرد: با توجه به آنکه در شرایط تحریم باشگاه خبرنگاران جوان
یانگر فرصت بی نظیری مابقی دنیا طرف دیگر ماجراست، بنابراین این امر ب فعلی آمریکا با چند کشور نوپا یک طرف و ایران و

 .صادرات است که باید از آن بهره برد
کشور نشان می  8بانک و موسسه اعتباری از لیست تحریم ها و صدور مجوز خرید نفت به  ۴وی افزود: در شرایط فعلی خروج 

درصد نمی تواند ایران را تحریم کند 100دهد که آمریکا به طور  . 
نتوانسته تاثیر سوء داشته باشد ایران بدان معناست که اعمال تحریم های جدید بر علیه ایرانبه گفته قاسمی ارتباط دنیا با  . 

از فعاالن اقتصادی با این مقام مسئول با اشاره به چالش ها و مشکالت داخلی پیش روی صادرکنندگان بیان کرد: اگرچه هیچ یک
تمامی تالش آنها در جهت رونق اقتصادی داخل به کار گرفته شده  ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی مخالف نیستند و

هزارتومان تهیه و صادر کنند 13است، اما بازگرداندن ارز به سامانه نیما غیر ممکن است چرا که صادرکنندگان باید کاال را با ارز  . 
رکنندگان واقعی از چرخه تولید خارج شوند و وی ادامه داد: در شرایط فعلی بخشنامه ورود ارز به سامانه نیما موجب شده تا صاد

نیست که افراد غیر حرفه ای ارز را به داخل کشور بازگرداننداستفاده از کارت های یکبار مصرف رواج پیدا کند چرا که معلوم . 
ازارهای هدف خواهد به گفته قاسمی صادرات کاال بی کیفیت و با قیمت نامناسب از سوی افراد غیر حرفه ای منجر به از دست دادن ب

 .شد، کما اینکه امهال در ورود به بازار روسیه موجب شد تا ترک ها جای صادرکنندگان ایرانی در این بازار را بگیرند
مدیر عامل اتحادیه پرورش و صادرات آبزیان با اشاره به اینکه تحریم های جدید آمریکا بیشتر جنگ روانی است، اظهار کرد: در 

یی ها درصدد حل مشکالت ما و سوئیفت جدید هستند، اما متاسفانه در داخل بر این جنگ روانی و شیپور تحریم شرایطی که اروپا
 .دامن می زنیم

هزار تن میگو در سال 32بیشتر بخوانید: ایران ظرفیت مناسبی برای تولید آبزیان دارد/تولید   
امه افزود: به اعتقاد بنده شرایط پیش آمده، فرصت بی نظیری برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی است، وی در اد 

 .درحالیکه اتخاذ تصمیم های خلق الساعه می تواند فرصت صادرات را از صادرکنندگان سلب کند
افزود: در شرایط فعلی اقتصاد باید بیشتر توجه قاسمی افرایش تولید باکیفیت را تنها راه حل مبارزه با رکود و تورم داخل دانست و 

 .فعاالن بر بازار بین الملل باشد تا ارز وارد کشور شود، اما این بدان معنانیست که بازار داخل را فراموش کنیم
قابل رقابت در این مقام مسئول در پایان افزایش تولید با کیفیت را منوط به جراحی اقتصاد دانست و گفت: افزایش تولید با کیفیت و 

بازارهای جهانی مستلزم جراحی در اقتصاد است که این امر با درد و خونریزی همراه خواهد بود که متاسفانه برخی از تصمیم گیران 
 .حاضر به پذیرفتن آن نیستند
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 صادرات و واردات 

 خبرگزاری فارس  -3/9/1397تاریخ : 

ها مقاوم است صنعت زعفران ایران در برابر تحریم  
شود، شبکه الجزیره گزارش داد که تولیدکنندگان زعفران در ایران معتقدند با توجه به اینکه اکثر زعفران جهان در ایران تولید می

اند به هر نحوی که شده پول آن را بپردازندخریداران موظف .  
های مختلفی از های آمریکا علیه ایران بخش، بازگشت تحریمالجزیرهبرگزاری فارس به نقل از به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خ

زعفران در ایران بر این باورند که این صنعت در برابر و صادرات   کند، اما فعاالن بخش تولیداقتصاد این کشور را تهدید می
ها مقاوم استتحریم . 

ها برای صنعت زعفران ایران حتی نتایج مثبتی را نیز در بر داشته استبرخی دیگر از این فعاالن معتقدند که اعمال تحریم .  
زعفران جهان در ایران تولید شده و جایگزینی نیز در درصد  90تولیدکنندگان زعفران در ایران بر این باورند که با توجه به اینکه 

ای جز تعامل با فروشندگان ندارندبازار جهانی برای آن نیست، خریداران چاره . 
ترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران در جهان هستیم یک تاجر زعفران در کنفرانسی در دانشگاهی در تربت حیدریه گفت: ما اصلی

ی آن وجود ندارد، معتقدیم که چه به صورت قانونی و چه به صورت غیرقانونی این محصول صادر شده و پول و جایگزینی نیز برا
گویند از زمان گیریم. زعفران در صنایع مختلف از تولید عطر و ادکلن گرفته تا تولید دارو کاربرد دارد. تولیدکنندگان میآن را می

فته استها فروش زعفران نیز افزایش یااعمال تحریم  
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 صادرات و واردات 

ایرنا  – 8/9/1397تاریخ :   

 صادرات رب گوجه فرنگی آزاد شد
آبان ماه امسال را  30صادرات رب گوجه فرنگی از  وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رییس کل گمرک، -ایرنا -تهران

کرد بالمانع اعالم . 

به گزارش سه شنبه ایرنا از تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این نامه آمده است: با توجه به ظرفیت های تولیدی کشور 
لکرد و امکان تامین مصارف داخلی از سوی واحدهای تولیدی رب گوجه فرنگی، صادرات این محصول حداکثر تا سقف میانگین عم

( تا اطالع ثانوی بالمانع است96-95-94وزنی صادرات سه سال گذشته ) . 
مهرماه امسال در نامه ای به گمرک، صادرات رب گوجه فرنگی را ممنوع اعالم کرده بود 16وزارت صنعت، معدن و تجارت  . 

هزار تن رب گوجه فرنگی به ارزش  48میلیون دالر و  112هزار تن گوجه فرنگی به ارزش  306در پنج ماهه امسال نیز نزدیک 
میلیون دالر به عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادرات شد 68 . 

هزار تن رب گوجه فرنگی به ارزش  134هزار دالر و  500میلیون و  154هزار تن گوجه فرنگی به ارزش  532پارسال حدود 
هزار دالر به کشورهای هدف صادر شد 500میلیون و  189 . 

کیلوگرم برآورد شده  50سرانه مصرف گوجه فرنگی تازه خوری و سس و رب گوجه فرنگی فرآوری شده برای هر ایرانی حدود 
 .است

 
 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 1/9/1397تاریخ :   

  هزار تومان، گران فروشی است 8درصدی واردات برنج در سال جاری/عرضه برنج خارجی باالتر از  5کاهش 
درصد اُفت داشته  5هزارتن برنج وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  950دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت:تاکنون 

  .است
رزیصنعت،تجارت و کشاو  مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

هزارتن برنج وارد کشور  950درصدی واردات برنج خبر داد و گفت: براساس آخرین آمار، تاکنون  5، از کاهش خبرنگاران جوان
درصد کاهش داشته است 5هزارتن سال گذشته،  90شده است که این رقم نسبت به میزان واردات یک میلیون و  . 

هزارتن از میزان واردات را دولت به منظور ذخایر استراتژیک وارد کرده است، از این رو رقم  200به گفته وی با توجه به آنکه 
درصد است 5کاهش واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل توسط بخش خصوصی بیش از  . 

تباطی به برنج خارجی ندارد، بیان کرد: این درحالی است که وزارت جهاد کشاورزی کشاورز با اشاره به اینکه بازار برنج ایرانی ار
کند به دلیل مناسب بودن تولید برنج داخلی، میزان واردات با احتساب ذخایر استراتژیک نباید بیش از یک میلیون تن باشدتصور می . 

رسدهزارتن می 250میلیون و  2بیشتر بخوانید: ضرورت مدیریت بر واردات برنج/ تولید برنج به   
هزارتومانی نرخ برنج ایرانی در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو برنج ایرانی در شمال  3این مقام مسئول از افزایش 

تواند بر بازار برنج خارجی تاثیر گذار باشدمیهزار تومان است که این افزایش قیمت به سبب اثر روانی 1۴ . 
۴80کشاورز با اشاره به ضرورت واردات  کرد: از دولت انتظار می رود که تا پایان سال با رفع موانع تن برنج تا پایان سال بیان  

تن برنج را بدهد تا قیمت با نوسان چشمگیری روبرو نشود ۴80وارداتی مجوز واردات  . 
تومان اعالم کرد و گفت: با توجه  200هزار و  7هزار و پاکستانی را  7وی نرخ واقعی هر کیلو برنج هندی در مبادی وارداتی را 

هزارتومان به دست مصرف کننده برسد 8تومانی به واردات، هر کیلو برنج نباید بیش از  ۴200اص ارز به اختص . 
نباید بیش از  دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پایان تصریح کرد: اگرچه انجمن برنج معتقد است که با احتساب ذخایر استراتژیک 

که ذخیره احتیاطی ارتباطی به مصرف ماهانه ندارد چرا که ممکن است ذخایر تن برنج وارد شود، اما می توان گفت یک میلیون
 .استراتژیک تنها دو ماه مانده به تاریخ انقضاء ، عرضه شود

 
 لینک خبر 
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 صنایع غذایی
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 7/9/1397تاریخ : 

  هزار عضو در فرآوری و توزیع آجیل در سراسر کشور 35فعالیت 
هزار عضو در فرآوری و توزیع آجیل در سراسر کشور فعالیت  35رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش، گفت: درحال حاضر 

  .دارند
وگو با خبرنگارمصطفی احمدی رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش، در گفت گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  

هزار عضو در فرآوری و  35، با تأکید بر اینکه وضعیت آجیل در کشور مناسب است، اظهار کرد: درحال حاضر خبرنگاران جوان
 .توزیع آجیل در سراسر کشور فعالیت دارند

درصد مابقی  20شود، گفت: این درحالی است که یاز داخل، در کشور تأمین میدرصد ن 80وی با بیان اینکه در مجموع بیش از 
شودهمچون بادام هندی در کشور تولید نمی . 

دالر 15های مختلفی در بازار است/ متوسط قیمت پسته در بازارهای جهانی قیمت پسته تابع مولفه :بیشتر بخوانید   
بسیار از باغات تحت تأثیر خشکسالی و سرمازدگی   شود، افزود:احمدی، با بیان اینکه آجیل به اندازه مصرف در داخل تأمین می

های کشاورزی به مسکونی تبدیل شده است که موجب کاهش تولید محصوالت اند و همچنین کاربری برخی از زمیناخیر قرار گرفته
 .خشکبار شده است

قالمی همچون پسته دارند که این رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش، تصریح کرد: درحال حاضر مشتریان تقاضای زیادی برای ا
تواند برای کشور مثبت باشدموضوع می . 

اند ارزآوری خوبی در این صنف داشته باشند، گفت: ارزآوری از طریق این صنف احمدی با بیان اینکه مشتریان خارجی توانسته
تواند در فروش داخلی و صادرات آن تأثیرگذار باشدمی . 

های خشکبار پس از ورود به تهران، توسط تجار به بازارفروش، یادآورشد: در گذشته اقالم آجیل ورئیس اتحادیه خشکبار و آجیل 
تواند ها در ارتباط هستند و به همین دلیل اتحادیه نمیشد در حالیکه هم اکنون کشاورزان به طور مستقیم با خارجیهدف صادر می

 .بازار را کنترل کند

نامه ریزی دقیق و مناسب بتوانیم مشکالت را در این صنف به حداقل برسانیمبه گفته احمدی، امیدوایم با بر . 
 

 لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی

 تاریخ : 1397/9/1 – خبرگزاری فارس 

  شاخه گل رز معادل یک بشکه نفت است 100ارزش اقتصادی 
شاخه گل رز معادل یک بشکه نفت است 100مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: ارزش اقتصادی  .  

حسین شیرزاد در مراسم افتتاح سازمان مرکزی تعاون روستایی، به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی خبرگزاری فارس، به نقل از 
با بیان اینکهدومین نمایشگاه سراسری گل و گیاه شهرستان پاکدشت در استان تهران  شاخه گل رز معادل یک  100ارزش اقتصادی  

ش های دانای و استفاده از ظرفیت شرکتلذا توسعه صادرات، افزایش معنادار اشتغال، جذب منابع سرمایه بشکه نفت است افزود:
های محوری وزارت جهاد کشاورزی در صنعت گل و گیاه کشور بنیان در زمینه تأمین و تولید اندامهای تکثیری از جمله سیاست

 .است
یکی از  :به سیاست های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی در زیر بخش تولیدات گل و گیاه زینتی اشاره کرد و اظهار داشت وی

خش کشاورزی مربوط به زنجیره تولید گل و گیاه است و با توجه به مزیتهای صادراتی محصوالت مهمترین ظرفیت های اشتغال در ب
وری منابع آب و خاک کشور و و پتانسیل بسیار مناسب زنجیره تأمین و تولید این صنعت در ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره

های کشاورزی کامالً عف در توسعه همه جانبه این رشته از فعالیتریزی و تالش مضاهمچنین ویژگی های بیشمار دیگر، لزوم برنامه
شوداحساس می . 

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تأکید بر مثبت بودن تراز تجاری تولیدات گل و گیاه کشور و ضرورت برندسازی 
های مناسب در نظر داریم با استفاده از ظرفیت 1۴00نداز المللی تصریح کرد: در افق چشم او افزایش توان رقابتی در بازارهای بین

بخش خصوصی و توانمندسازی آنها از طریق انسجام بخشی تشکیالتی در جهت توسعه صادرات به میزان حدود یک میلیارد دالر و 
کشور اختصاص دهیم ای داخلی و خارجی، سهم قابل توجهی از بازار اتحادیه اروپا را به صنعت گل و گیاهجذب منابع سرمایه . 

روی وزارت جهاد های پیشوی با ارائه آمار تولیدات کنونی کشور در تولید و تجارت محصوالت گل و گیاه زینتی و برنامه
مندان از طریق ترغیب سیستم بانکی در اعطای کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی، افزود: تأمین مالی فعاالن و عالقه

مت، ایجاد زیرساخت های بازرگانی محصوالت نظیر باراندازهای تخصصی و تشکیل صندوق تخصصی و تسهیالت ارزان قی
های مهم در دست اقدام مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی فدراسیون تولیدکنندگان گل و گیاه از جمله برنامه

 است
شرکت تعاونی در حال فعالیت  30ه سراسری گل و گیاه ایران مشتمل بر هم اکنون بر اساس آمارهای موجود، اتحادی گفتنی است؛

میلیون شاخه و گلدان گل، حائز رتبه  1۴7میلیون و استان مازندران با  2۶1میلیون، استان مرکزی با  933تهران با  بوده و استان
 ۴00هار نوع گل پر مصرف داخلی، معادل های برتر در تولید گل و گیاه کشور هستند. ارزش تولیدات این صنعت به ویژه در چ

میلیون دالر بوده است 22.7میلیون یورو و میزان صادرات محصوالت در سال گذشته بالغ بر   
. 

 لینک خبر 
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 گل و گیاهان صنعتی 
 تاریخ : 1397/9/1 – ایرنا 

سطح زیر کشت گیاهان دارویی کشور افزوده شدهکتار به شش هزار   
هزار هکتار در سال زراعی جاری به سطح زیر کشت  6معاون برنامه ریزی و بین الملل گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 

 گیاهان دارویی کشور افزوده شد
 با ایرنا، افزود: برنامه توسعه ای امسال برایروز پنجشنبه در حاشیه جشنواره زعفرانیه خمین در گفت و گو  (جواد میر عرب ) 

  از آن محقق شده است %30کشت گیاهان دارویی  پانزده هزار بود که تا کنون بیش از 
هزار هکتار افزایش  105وی اظهارداشت: بر اساس برنامه ریزی وسعت سطح زیر کشت گیاهان دارویی کشور تا پایان برنامه ششم 

  .می یابد
هکتار  400هزار و  2ریزی و بین الملل گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سطح زیر کشت زعفران امسالمعاون برنامه 

  .افزایش یافته است
هزار هکتار باید بر وسعت مزارع زعفران افزوده شود اما با استقبال  16میر عرب تصریح کرد: بر اساس برنامه پنج ساله 

ر امید می رود که بیش از این سطح زعفرانکاری شودکشاورزان از کشت گیاهان کم آب ب .  
وی بیان کرد: زعفران به دلیل نیاز آبی کم، اشتغالزایی مناسب ، دآامد زایی و ارزاوری باال، تحمل گیاه در شرایط سخت زیستی، 

ی مناطق کم آب محسوب جابه جایی و نگهداری آسان، و خواص دارویی و غذایی از دیر باز یک محصول استراتژیک و باارزش برا
  .می شود

معاون برنامه ریزی و بین الملل گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت نیز با بسته های حمایتی و تشویقی ویژه نظیر 
  .تسهیالت ارزان قیمت اشتغال پایدار روستایی بهره برداران را حمایت می کند

هزار هکتار گل  20هزار هکتار آن زعفران،  108هزار هکتار است که  190 میر عرب افزود: سطح زیر کشت گیاهان دارویی
  . محمدی و مابقی گونه های دیگر گیاهان دارویی است

گونه از این گیاهان دارای خواص  300هزار و  2نوع اقلیم در کشور شناسایی شده که  11گونه گیاهی با  425هزار و  8وی افزود: 
  .دارویی است

ریزی و بین الملل گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت معاون برنامه هزار تن گیاهان دارویی هر سال در  200 :

میلون دالر ارزاوری عاید کشور می شود 425کشور تولید و  .  
ر و پتانسیل معاون برنامه ریزی و بین الملل گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: گیاهان دارویی اقتصاد نوپا و نو ظهو

چند برابر قیمت گندم و جو است 2ارزشمندی برای ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و بهره وری باال است و ارزش گیاهان دارویی  .  
وی افزود: توسعه کشت زیره سیاه و سبز در ابتدای برنامه توسعه ای امسال قرار گرفته است چرا که به صورت پیازی توسعه پیدا 

آن زمان بر است می کند و تکثیر .  
روز در بیت تاریخی امام خمینی )ره( در حال برگزاری است 2جشنواره زعفرانیه در خمین به مدت  .  

غرفه گیاهان دارویی و زعفران، به عنوان محصول تولیدی شهرستان خمین عرضه می شود و کارگاه های  14در این جشنواره 
رگزار می شودآموزشی در خصوص کشت، داشت و برداشت زعفران ب .  

درصد آن کشاورز هستند و این شهرستان در تولید زعفران رتبه اول استان  52هزار نفر جمعیت دارد که  105شهرستان خمین 
 مرکزی را دارد

 
  لینک خبر 
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 گندم 
 خبرگزاری فارس – 7/9/1397تاریخ :

هزار و چهارصدو هفتاد تومانی گندم  چراغ سبز دولت به قاچاق معکوس با اعالم قیمت   
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به افزایش قیمت جهانی گندم و اختالف قابل توجه با قیمت اعالمی دولت 

ست و گندم به جای تحویل در سیلوها به طور غیرقانونی از مرز خارج احتمال بروز مشکل قاچاق معکوس افزایش یافته ا

  .خواهد شد

است که " قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی" با  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس: چند سالی

یی از کشاورزان کشور هدف حمایت از کشاورزان به تصویب رسیده است. با توجه به اینکه محصول تولیدی درصد باال

مشمول این قانون است لذا قیمت اعالمی محصول توسط شورای عالی اقتصاد برای بیشتر کشاورزان کشور و 

برای آینده خود   هایشان سرنوشت ساز است. کشاورز در صورت متعهد بودن دولت به تعهدات خود مطابق قانون،خانواده

های خود رسیدگی خواهد فروش به موقع و به قیمت محصول خود به بقیه دغدغه کند و با خیالی آسوده ازمیریزی برنامه

 .کرد

انگیزگی اما امروزه شاهد نقض مکرر این قانون توسط دولت هستیم که در صورت ادامه این روند شاهد دلسردی و بی

بیگانه خواهیم بود وابستگی کشور به  کشاورزان در کشت محصوالت اساسی ونیازمندی کشور به واردات و نهایتا . 

وگو با خبرنگار سید رضی نوری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی در گفت

گذشته به قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی  اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: دولت امسال نیز مثل سال

تومان را به عنوان قیمت خرید  1470نی وزارت جهادو کشاورزی قیمت توما 1800رغم پیشنهاد علی  عمل نکرد و

ماه و امسال با حدود  8شد که سال گذشته با حدود اعالم کرد.این قیمت باید تا پایان شهریور اعالم می 98-97تضمینی سال 

ماه تاخیر اعالم شد 2 . 

االت ها و ماشینهای کارگری و هزینه نهادهو هزینه بهااگر موارد هزینه از جمله اجاره بهای زمین و آب نوری افزود:

کشاورزی و... به عنوان هزینه تمام شده برای کشاورز در نظر بگیریم با قیمت اعالمی متناسب نیست و قطعا جوابگوی 

شد کشاورز نخواهد . 

تا  2400هر کیلو گندم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اظهارداشت: با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت جهانی 

تومان است، تفاوت قابل توجه قیمت گندم در داخل و خارج باعث معضل قاچاق معکوس خواهد شد و گندم به جای  2800

کننده استگیرد و لذا این مسئله بسیار مهم و نگرانتحویل در سیلو راه غیر قانونی را پیش می . 

ها فقط در مورد گندم نبوده گذشته توسط دولت گفت: این نقض قانون سال وی با اشاره به نقص قانون خرید تضمینی گندم در

یکی از  .است و در خصوص محصوالت دیگر هم اتفاق افتاده که نهایتا باعث سلب اعتماد کشاورزان به ما خواهد شد

این های ما مسئولین است لذا فعالیت یک فعال اقتصادی در کشور آرامش خاطر از وعده  های اساسیرکن

قطعا باعث بروز مشکالت اساسی در کشور خواهد شد  هااعتمادیبی . 

مجلس شورای اسالمی در خصوص راهکار بهبود وضعیت کشاورزان گفت: پیشنهاد من برای بهتر مدیریت کردن  نماینده

م این موضوع و کمک به حل مشکالت به صورت اساسی، ورود محصوالت کشاورزی به بورس کاالست. در بورس ه

شودشفافیت هست و خواه ناخواه کاالی با کیفیت ارائه می . 

وی تصریح کرد: با توجه به تجربیات سالهای گذشته باید این واقعیت را بپذیریم که دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان 

ت از کشاورز باشد بلکه باید مشکل دارد و منابع مالی الزم برای این کار را ندارد لذا نباید همه امیدمان به پشتیبانی مالی دول

کمک دولت را به عنوان راهی کمکی یا پشتیبان در کنار فروش محصوالت کشاورزی در بازار بورس در نظر گرفت 

ها و آموزش کشاورزان برای ورود های الزم خرید محصوالت اساسی کشاورزی از جمله انبارهمچنین تقویت زیر ساخت

استبه بورس و غیره نیز حائز اهمیت  . 

نوری در پایان گفت: ما در سال گذشته ورود محصوالت اساسی کشاورزی مثل ذرت را به بازار بورس در برخی شهرها  

آمیز بوده آزمایشی موفقیت توان گفت این طرحتجربه کردیم و با توجه به رضایت کشاورزان که شاخص موفقیت ما است می

 .است

 لینک خبر
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 گندم 

ایرنا  – 7/9/1397تاریخ :   

 نایب رییس بنیاد گندم کاران: مجلس به نرخ تضمینی ورود کند
و  شورای اسالمی خواست که طبق قانون برای تغییر نایب رییس بنیاد گندم کاران ایران از نمایندگان مجلس -ایرنا  -گرگان 

ورود کنند 98 - 97محصول استراتژیک در سال زراعی  افزایش قیمت تضمینی این . 

قیمت تضمینی اعالم شده برای سال زراعی جاری به  :به گزارش ایرنا علیقلی ایمانی روز چهارشنبه در نشستی خبری اظهار داشت

هزار و  14نرخ هر کیلوگرم   .لایر کارشناسی، علمی و قانونی نیست 700
مجلس شورای اسالمی وزارتخانه مربوطه )جهاد  68ته وی، قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی مصوب سال به گف

کشاورزی( را مکلف کرده تا نرخ را طبق هزینه های تولید یک مزرعه متعارف برآورد و به شورای اقتصاد برای اعالن قیمت 
 .نهایی پیشنهاد دهد

خ تضمینی گندم برای سال زراعی جاری درحالی بوده که نرخ پیشنهادی وزارت جهاد و وی ادامه داد: با این وجود اعالن نر
 .کشاورزی طی سه سال اخیر مورد قبول واقع نشده است

لایر تغییر نسبت به دو  700با یکهزار و  97 -98ایمانی اضافه کرد: شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی 
که رقم مناسبی نیست سال قبل اعالم کرده . 

ایمانی که ریاست خانه کشاورز استان گلستان به عنوان دومین تولید کننده گندم ایران را نیز بر عهده دارد، همچنین گفت: عالوه بر کم 
کاهش بودن رقم تغییر، شورای اقتصاد در اعالن نرخ تضمینی گندم، افت مفید را از چهار به دو و غیرمفید را از دو به یک درصد 

 .داد که این اقدام به نوعی فریب گندمکاران محسوب می شود
به گزارش ایرنا افت مفید شامل دانه های شکسته و دانه سایر غالت و افت غیر مفید شامل مواد خارجی نظیر بذر علف های هرز، 

 .کاه و کلش گندم، سنگ و ریگ است
گندم و افزایش قاچاق آن به کشورهای همسایه از پیامدهای نرخ تضمینی نایب رییس بنیاد گندمکاران ایران افزود: کاهش سطح کشت 

  .پایین این محصول است که باید در آن تجدید نظر شود
نماینده برای  200ایمانی ابراز امیدواری کرد در نشست هفته آینده با اعضای کمیسیون کشاورزی و هیات رئیسه مجلس و پیگیری 

، نرخ خرید تضمینی گندم اصالح و نگرانی 68ی محصوالت کشاورزی طبق مصوبه سال اجرای قانون افزایش نرخ تضمین
 .کشاورزان رفع شود

هزار لایر به وزارت جهاد کشاورزی ارائه  18بنیاد گندمکاران ایران قیمت تضمینی هر کیلوگرم گندم را برای سال زراعی جاری 
به شورای اقتصاد پیشنهاد کردهزار لایر را  17داد و این وزارتخانه نیز پس از بررسی  . 

هزار هکتار به  700هزار کشاورز در کشور گندم می کارند و سال زراعی قبل پنج میلیون و  250به گفته ایمانی، یک میلیون و 
 .زیر کشت این محصول رفت
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 گندم 
ایرنا  – 8/9/1397تاریخ:   

98واکنش گندمکاران به نرخ غیررسمی خرید تضمینی سال   
سال زراعی جاری انتقاد برخی تولیدکنندگان را به دنبال  محصول کشاورزی برای 25انتشار غیررسمی نرخ های خرید تضمینی 

منطقی نیست د هر کیلوگندمتومانی بابت خری 1470بنیاد گندمکاران ایران می گوید قیمت  داشته است و رییس . 
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، طبق قانون و سیاست وزارت جهادکشاورزی، هر سال باید در اواخر مردادماه نرخ خرید 

پایان )تضمینی کارشناسی شده به دولت ارایه شود تا پس از بررسی و تصویب در شورای اقتصاد و پیش از آغاز فصل زراعی جدید 

ماه از فصل زراعی جدید، هنوز این نرخ ها توسط  2( نرخ ها به کشاورزان اعالم شود؛ با این حال امسال پس از گذشت شهریورماه
 .شورای اقتصاد ابالغ نشده است

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفته بود تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی « احمدعلی کیخا»چندی پیش 
لف از قانون به شمار می رود و در صورت ادامه این تعلل، موضوع در صحن علنی مجلس مطرح خواهد محصوالت کشاورزی تخ

 .شد
به گفته این نماینده مجلس، براساس قیمت های جهانی و منطقه ای گندم، نرخ تورم و افزایش هزینه های تمام شده تولید، بهای خرید 

تومان تعیین شود و تعیین نرخ های دیگر، تخلف از قانون است 1700جو هزار تومان و  2تضمینی این محصول نباید کمتر از  .  
این درحالیست که ابالغ رسمی نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی هنوز توسط شورای اقتصاد اعالم نشده و با وجود تماس 

ار نگرفته استهای تلفنی خبرنگار ایرنا با مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی کماکان این مهم مورد تایید قر . 
علی قلی ایمانی»در این پیوند  رییس بنیاد گندمکاران ایران در گفت و گو با ایرنا گفت: بر اساس نامه ای که به طور غیررسمی  «

تومان تعیین شده  1470درباره نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در برخی رسانه ها منتشر شده است، نرخ هرکیلوگرم گندم 
 .که منطقی نیست

وی اظهار داشت: گندم یک کاالی راهبردی به شمار می رود که در سالهای اخیر بار دیگر در تولید این محصول به خودکفایی در 
 .تولید رسیدیم و به نظر می رسد دولت باید نرخ خرید تضمینی را به گونه ای تعیین کند که استمرار تولید این محصول حفظ شود

درصد افزایش نسبت به سال گذشته عنوان کرد و گفت:  35تومان با  1750گندم برای سال جاری را وی حداقل قیمت خرید تضمینی 
 .براساس قانون نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از جمله گندم باید طبق نرخ تورم و افزایش هزینه های تمام شده تعیین شود

 21و  10،  9به این که طی سه سال اخیر نرخ تورم به ترتیب  تومانی نرخ گندم با توجه 1750وی بر این باور است که قیمت 
 .درصد رشد داشته است و همچنین هزینه های تمام شده تولید تعیین و پیشنهاد شده بود

درصدی  35تومان برای خرید تضمینی گندم دانست و تصریح کرد: رشد  1700ایمانی نرخ پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی را 
97زراعی  قیمت گندم در سال در چارچوب قانون بوده و تعیین نرخی کمتر از این مبلغ می تواند استمرار تولید گندم را با  98 -

 .مشکل مواجه سازد
 .ایمانی افزود: گندمکاران همچنان در انتظار نرخ مناسب خرید تضمینی گندم از سوی شورای اقتصاد هستند

96-97گذشت هفت ماه از زمان آغاز فصل زراعی )به گزارش ایرنا، سال گذشته شورای اقتصاد با  و همزمان با شروع فصل  (

محصول استراتژیک کشاورزی را تعیین و ابالغ کرد 28برداشت محصوالت قیمت خرید تضمینی  . 
 003هزار و  13هزار لایر، گندم دوروم )برای ماکارونی(  13براساس این مصوبه، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی 

لایر، چغندر قند پائیزه سه 122لایر، چغندر قند بهاره سه هزار و  860هزار و  10ای لایر، ذرت دانه 300هزار و  10لایر، جو 
لایر، دانه  644هزار و  26لایر، دانه آفتابگردان  694هزار و  24لایر، دانه سویا  964هزار و  31لایر، پنبه )وش(  35هزار و 

لایر، لوبیا  932هزارو  27لایر، نخود  984هزار و  29لایر، عدس  186هزار و  26، دانه گلرنگ لایر 665هزار و  28کلزا 
لایر، برنج گروه یک )خزر، شیرودی،  946هزار و  25لایر، لوبیا قرمز  140هزارو  27لایر، لوبیا سفید  147هزار و  27چیتی 

لایر، برنج گروه سه )ندا،  482هزار و  34د و گوهر( لایر، برنج گروه دو )سپیدرو 368هزار و  38فجر و کشوری( 
لایر، سیب  121زمینی بهاره چهار هزار و لایر، سیب 237زمینی پائیزه چهار هزارو لایر، سیب 613هزار و  28دانیال( کوهسار،

لایر، پیاز طرح استمرار  748هزار و  2لایر، پیاز بهاره  825هزار و  2لایر، پیاز پائیزه  897زمینی طرح استمرار چهار هزار و 
لایر، پیله 283هزار و  15هر کیلو  2لایر، برگ سبز چای درجه  292هزار و  27سه هزار و پنج لایر، برگ سبز چای درجه یک 

لایر تعیین شده بود 49هزار و  181طرح کرم ابریشم  . 
حصوالت کشاورزی برای سال زراعی جدید گفته به محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی مهر ماه امسال درباره نرخ خرید تضمینی م
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 .بود که این موضوع در شورای اقتصاد در دست بررسی است
 .سال زراعی در ایران هر سال از اوایل مهر ماه آغاز می شود
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 گندم 
 

خبرگزاری فارس  – ۴/9/1397تاریخ :   

 تهدید امنیت غذایی با نرخ غیرمنطقی برای خرید تضمینی گندم 
تومان تعیین کرد که این رقم نسبت به سال  1470را کیلویی ( 97-98شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی )

درصد رشد داشته است 13.07زراعی گذشته  .  
1۴70را ( 97-98خبرگزاری فارس، شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی )به گزارش  تومان  

درصد رشد داشته است. این در حالی بود که مطابق قانون خرید  13.07تعیین کرد که این میزان نسبت به سال زراعی گذشته 
دولت موظف است، نرخ خرید گندم را حداقل متناسب با نرخ تورم (، 68تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی )مصوب شهریورماه 
های اخیر، این قانون را رعایت نکرده و روند افزایش قیمت خرید اعالمی از سوی بانک مرکزی اعالم کند، اما دولت در سال

کردن قانون تضمین خرید مطابق با تورم ساالنه نبوده است. در واقع، دولت با رعایت ن 97تا  94های تضمینی گندم در سال
کش کشاورزان را ضایع کرده استمحصوالت اساسی کشاورزی، حقوق قشر زحمت . 

شد. در همین تومان تعیین می 1800باید حدود ( 97-98با توجه به نرخ تورم امسال، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی )
را  97-98کشور نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم در سال زراعی  زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعیراستا، ملک

موقع قیمت در شهریورماه و تناسب آن با نرخ استمرار تولید بهینه این کاالی اساسی به تعیین به»تومان اعالم کرد و گفت:  1800

 .«تورم نیاز دارد
رود مشکالت دیگری نیز امنیت غذایی کشور را مورد تهدید قرار به همین دلیل، عالوه بر نفی خودکفایی گندم در سال آتی، انتظار می

توان به موارد زیر اشاره کرددهد که از آن جمله می : 
های واقعی تولید بی رغبتی کشاورزان به تولید گندم و درنتیجه کاهش سطح آن: نرخ خرید تضمینی گندم باید مطابق با هزینه -1

ت، کشاورزان یا به کشت محصول دیگری روی آورده و یا انگیزه و رغبت آنان نسبت به کشاورزان تعیین شود. در غیر این صور
رودتولید گندم از بین می . 

چنین افزایش قیمت خرید گندم در افزایش قاچاق گندم به کشورهای دیگر: با توجه به افزایش نرخ ارز در تابستان امسال و هم -2

ساز وابستگی رود، قاچاق این کاالی مهم زمینهپاکستان، افغانستان و ترکیه انتظار میمرز با ایران از جمله عراق، کشورهای هم
 .کشور به واردات آن را در سالهای آینده را در پی داشته باشد

ا و بودجه را موظف کنند، ت رود، نمایندگان مجلس از طریق ابزارهای قانونی، شورای اقتصاد و سازمان برنامهدر نتیجه، انتظار می
 .نرخ خرید تضمینی گندم را اصالح کند و آن را مطابق با تورم سال جاری افزایش دهد
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 گندم
  

باشگاه خبرنگاران جوان  – 3/9/1397تاریخ :   

  نرخ خرید تضمینی گندم جوابگوی هزینه کشاورزان نیست/ضرورت بازنگری در اعالم نرخ خرید گندم
درصد نسبت به مدت مشابه  10.4شمگیر هزینه های تولید، نرخ خرید تضمینی گندم تنها یک مقام مسئول گفت: علی رغم افزایش چ

 .سال قبل افزایش یافته است
صنعت،تجارت و کشاورزیعلیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه  

،خبرنگاران جوان علی رغم   ، اظهار کرد:98-97تومانی برای خرید هر کیلو گندم در سال زراعی  1470با انتقاد از اعالم نرخ   

الح کرد، اما شورای اقتصاد در اعالم سبب افزایش هزینه های تولید اص  آنکه وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی اولیه خود را به
 .نرخ خرید تضمینی گندم توجهی به این موضوع نداشته است

تومان اعالم کرد و افزود: این درحالی است که در  1587وی قیمت قبلی پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به شورای اقتصاد را 
تومان اصالح کرد تا نرخ خرید  1700شورای اقتصاد را به هفته های اخیر مجددا وزیر جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی خود به 

تضمینی در سال زراعی جدید بتواند سود منطقی برای کشاورزان در بر داشته باشد که متاسفانه شورای اقتصاد همانند سال های قبل 
 .توجهی به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی نداشته است

جهاد کشاورزی و تشکل ها براساس نوسان نهاده های تولید، منطقی است،درحالیکه اعالم  پیشنهادی جدید وزارت  به گفته ایمانی نرخ
تومان زیان کشاورزان را در بر دارد 1470نرخ  . 

تومان 200هزار و  2بیشتر بخوانید: خبری از اعالم نرخ خرید تضمینی گندم نیست/ حداقل نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم   
درصد نرخ گندم برای  13آحاد جامعه تصور می کنند که شورای اقتصاد تنها   داد: اگرچهرئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه 

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل  10.4سال زراعی جدید را افزایش داده است، اما به سبب تغییر جدول اُفت گندم، نرخ خرید تنها 
 .رشد داشته است

دالر اعالم کرد و افزود: با احتساب هزینه های حمل و ارز نیما، نرخ  245را  وی متوسط نرخ هر کیلو گندم در بازار های جهانی
هزار تومان است که مجددا در بنادر با افزودن سود بازرگانی، عوارض گمرکی، بارگیری و  3هر کیلو گندم تحویل بنادر حدود 

هزار تومان خواهد رسید 4کرایه حمل قیمت هر کیلو گندم به  . 
میسیون کشاورزی مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون و نماینده کشاورزان باید به دیوان عدالت شکایت کند چرا به گفته ایمانی ک

کارشناسی و علمی نیست 98-97که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی  . 
گندم برای سال زراعی جدید وی نسبت به قاچاق گندم به آن سوی مرزها هشدار داد و گفت: با توجه به آنکه نرخ خرید تضمینی 

همانند دو سال گذشته جوابگوی هزینه کشاورزان نیست ، از این رو در صورت عدم اصالح قیمت امکان قاچاق گندم به آن سوی 
 .مرزها زیاد باال می رود

د شوکه شدند،تصریح ایمانی در پایان با اشاره به اینکه تمامی کشاورزان از اعالم نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدی
کرد: علی رغم تمامی تالش ها و پیگیری ها برای اعالم نرخ منطقی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید، اما شورای اقتصاد 

درصد، قیمت خرید را نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داد که این امر نشان می دهد که شورای اقتصاد توجهی به  10.4تنها 
د تضمینی محصوالت کشاورزی نداشته است که انتظار می رود هر چه سریع تر بازنگری در اصالح نرخ صورت گیردقانون خری . 
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 گندم 

خبرگزاری فارس  – 6/9/1397تاریخ :   

تومان است/ لزوم اصالح قانون خرید تضمینی + گزارش سیاستی  1930نرخ مناسب خرید گندم   
سال اخیر و  3در نامه رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس به الریجانی به عملکرد نامطلوب دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی طی 

  .تومان تاکید شده است 1930توقف روند خودکفایی اشاره شده و به افزایش نرخ خرید گندم به 
ای اسالمی و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی در نامه ای به به گزارش خبرنگار فارس، زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شور

الریجانی رئیس مجلس به لزوم اصالح قانون خرید تضمینی مجلس به منظور تثبیت خودکفایی در تولید گندم و تداوم امنیت غذایی 
 .تاکید کرد

به عنوان خروجی « ؛ موانع و راهکارهاتثبیت خودکفایی در تولید گندم»در این نامه که به همراه یک گزارش سیاستی تحت عنوان 
کارشناسی جلسات و بررسی های کمیته به رئیس مجلس شورای اسالمی و اعضای کمیسیون کشاورزی ارسال شده است، 

 .پیشنهادهایی جهت ادامه روند خودکفایی در تولید گندم ارائه شده است
* تومان است 1930درصدی تولید  48.5نرخ متناسب گندم با تورم   

سال اخیر در خصوص تعیین قیمت گندم  3بق بررسی های کارشناسی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، عملکرد نامطلوب دولت طی ط
نشان می دهد که الزم است نحوه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و همچنین ضمانت های اجرایی قانون تضمین خرید محصوالت 

 .اساسی کشاورزی اصالح شود
تومان برای گندم منجر به صادرات قاچاقی گندم در دوره فعلی، کاهش تولید گندم در دوره های آتی  1470ن قیمت بر این اساس، تعیی

 .و افزایش واردات طی سال های اتی خواهد شد
 لذا طبق پیشنهاد ارائه شده، قیمت گندم و سایر محصوالت اساسی باید متناسب با شاخص تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی تعیین

تومان در نظر گرفته می شد 1930گردد؛ با این شاخص، نرخ خرید تضمینی گندم در سال آتی باید  . 
افزایش ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی و همچنین تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی 

توسط این کمیته استو مسئول اصلی تولید گندم در کشور از دیگر پیشنهادهای مطرح شده  . 
 :متن نامه مذکور به شرح زیر است

« ای به ویژه در شرایط تحریم همانطور که مستحضر هستید؛ خودکفایی کشور در تولید گندم، یکی از نقاط قوت کشور و برگ برنده

اخیر، برای سال  سال 2با این وجود، دولت در ادامه اجرای ناقص قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی طی   است.
تومان اعالم گردیده که نسبت  1470نیز تصمیم نامطلوبی اتخاذ کرده است؛ به گونه ای که نرخ خرید تضمینی گندم  98-97زراعی 

درصد رشد داشته است 13به سال گذشته، تنها  . 
زی افزایش های تولید در بخش کشاورزی طبق آمار مهرماه بانک مرکاین تصمیم آن هم در شرایطی که هزینه درصدی داشته  48.5

تومان و فراتر از آن رسیده، زنگ خطری برای  2000و به واسطه رشد نرخ ارز، قیمت گندم در کشورهای همسایه به حدود 
 .خودکفایی کشور در تولید گندم است

ایت منجر به تضعیف امنیت صادرات قاچاقی در دوره فعلی، کاهش تولید در دوره آتی و افزایش واردات طی سال های بعد که در نه
غذایی کشور می شود، از جمله عوارض این تصمیم خواهد بود. با این وجود، نوع رفتار دولت در خصوص قانون مصوب مجلس، 
 .لزوم اصالح و تکمیل این قانون و افزایش ضمانت اجرایی آن را نشان می دهد که بایستی در مجلس شورای اسالمی پیگیری شود

مقاومتی مجلس شورای اسالمی پس از جلساتی که با تولیدکنندگان، مسئولین و اصناف فعال در حوزه گندم داشت، این کمیته اقتصاد 
تحت عنوان "تثبیت  970901مسئله را آسیب شناسی نموده و نتایج بررسی های کارشناسی خود را در گزارش سیاستی شماره 
 «.که به پیوست تقدیم می گردد، منتشر نموده است    "خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها

قرار گیرد، نرخ طبق پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش، در صورتی که شاخص بهای تولیدکننده کشاورزی معیار تعیین قیمت 
تومان برای خرید تضمینی گندم تعیین می  1930بر این اساس در سال جاری نیز باید رقم  .خرید تضمینی گندم متناسب می شود

 .گردید؛ نرخی که با هزینه های تولید همخوانی داشته و از صادرات قاچاقی گندم نیز جلوگیری می کند
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 گندم 

باشگاه خبرنگاران جوان  – 3/9/1397تاریخ :   

  درصدی کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل/کشاورزان از افراد غیر مجاز بذر نخرند 1.5رشد 
درصدی کشت گندم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در کشور خبر داد 1.5مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی از رشد  .  

اسفندیاری پور مجری طرح گندم در گفت و گو با خبرنگاراسماعیل  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی 

هزار  210میلیون و  ۴ساس آخرین آمار از ابتدای مهر تا کنون ، درباره آخرین وضعیت سطح زیرکشت گندم اظهار کرد: براجوان
هزار هکتار گندم دیم به خود  90هزار هکتار از این میزان را گندم آبی و سه میلیون و  120هکتار گندم کشت شده که یک میلیون و 

 .اختصاص داده است
درصد برنامه  73کتار اعالم کرد و افزود: تاکنون همیلیون ۶را  98_97وی مجموع برنامه ابالغی کشت گندم در سال زراعی 

کشت گندم در استان ها انجام شده است به طوریکه کشت در مناطق دیم سرد در مراحل پایانی خود قرار دارد و در استان های 
 .زنجان، کردستان و مرکزی به طور کامل به پایان رسیده است

 بیشتر بخوانید:بی توجهی به قانون خرید تضمینی، واردات گندم را به همراه دارد
اسفندیاری پور ادامه داد: در سال زراعی جاری وضعیت بارندگی به ویژه در آبان ماه بسیار مطلوب بوده است به طوریکه اکثر گندم 

رطوبت کافی موجود در خاک در مرحله جوانه زنی قرار دارند که انتظار می رود در ادامه فصل زراعی این  در مناطق دیم سرد با
 .روند ادامه یابد

درصدی کشت گندم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: اگرچه تا این لحظه سطح زیر  1.5مجری طرح گندم از رشد 
درصد افزایش داشته است که این امر بدان  5درصد کاهش داشته اما در کشت دیم  7ال قبل کشت گندم آبی نسبت به مدت مشابه س

درصد رشد داشته است 1.5معناست که در مجموع سطح زیر کشت نسبت به سال قبل  . 
ود: با جنوب و استان های ساحلی خزر را مناسب دانست و افزاین مقام مسئول وضعیت بذر در مناطق معتدل و اقلیم گرم و خشک

کنیم که از بذور اصالح شده و گواهی شده توجه به آنکه بذر به میزان کافی تهیه شده است، از این رو به کشاورزان توصیه می
 .شرکت های تولیدکننده بذر استفاده کنند و به هیچ عنوان از افراد غیر مجاز بذر نخرند

ارندگی پیش بینی می شود که امسال برای چهارمین سال متوالی در تصریح کرد: با توجه به شرایط مناسب کشت و ب وی در پایان
 .تولید گندم خودکفا شویم
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 گندم 
باشگاه خبرنگاران جوان  – ۴/9/1397تاریخ :   

  درصد دیگر باید افزایش یابد/آینده تولید در معرض خطر است 30نرخ خرید تضمینی گندم حداقل 
درصد دیگر باید افزایش  30یک مقام مسئول گفت:با توجه به افزایش سرسام آور هزینه های تولید، نرخ خرید تضمینی گندم حداقل 

  .یابد
صنعت،تجارت و کشاورزیگو با خبرنگار  مقام خانه کشاورز در گفت وعنایت اله بیابانی قائم گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

با گذشت دو ماه تاخیر در اظهار کرد:  98-97تومانی برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی  1470،با انتقاد ازاعالم نرخ جوان
تومان نسبت به مدت مشابه  170قانون خرید تضمینی، شورای عالی اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده را تنها 

 .سال قبل افزایش داده است
هزینه های تولید، نرخ خرید وی با اشاره به اینکه دولت صدای گندمکاران را درآورده است، افزود: با توجه به افزایش سرسام آور 

درصد دیگر باید افزایش یابد تا جوابگوی هزینه کشاورزان باشد چرا که نرخ کنونی طبق هزینه های تولید  30تضمینی گندم حداقل 
 .کارشناسی نیست

ه طوریکه براساس کشاورز ادامه داد: بسیاری از کشاورزان از اعالم نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده شوکه شدند ب
آخرین اطالعات دریافتی به سبب از دست دادن انگیزه به کشت های دیگر روی بردند که این امر منجر به کاهش تولید این محصول 

 .استراتژیک خواهد شد
 بیشتر بخوانید: تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم جایز نیست/ضرورت خودکفایی گندم در شرایط تحریم

تضمینی جوابگوی هزینه های تولید بخش کشاورزی نیست، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه نرخ کنونی خرید 
بیان کرد: با توجه به اهمیت تولید محصوالت استراتژیک ، از مسئوالن ذی ربط انتظار می رود که هر چه سریع تر در نرخ اعالمی 

 .تجدید نظر کنند تا آینده تولید به خطر نیفتد
افزود: بی توجهی شورای اقتصاد ای جهانی و تورم را امری ضروری دانست وهبیابانی اجرای قانون خرید تضمینی بر مبنای قیمت

به قانون خرید تضمینی گندم برای چهارمین سال متوالی موجب شده تا دالالن به عرضه خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده 
چرا که دالالن با خرید محصول از کشاورزان ورود کنند که این امر به نفع دالالن و ضرر کشاورزان و تولید ملی تمام خواهد شد 

 .اقدام به قاچاق آن از مرزهای کشور خواهند کرد
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در پایان تصریح کرد: اگر مسئوالن دولتی دراصالح نرخ خرید تضمینی گندم هر چه سریع تر 

ض خطر قرار می گیردتعجیل نکنند، بی شک آینده خودکفایی ، تولید محصوالت اساسی در معر . 
 

 لینک خبر
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6733701/نرخ-خرید-تضمینی-گندم-حداقل-30-درصد-دیگر-باید-افزایش-یابدآینده-تولید-در-معرض-خطر-است
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6705428/%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.yjc.ir/fa/news/6733701/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-30-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       7139اهم اخبار کشاورزی هفته اول آذر 

 

131 http://awnrc.com/index.php 

 فرنگیگوجه 
 ایرنا  – 3/9/1397تاریخ : 

 برداشت گوجه فرنگی دراستان بوشهر آغاز شد
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: برداشت محصول گوجه فرنگی خارج فصل  -ایرنا -بوشهر

هکتار مزرعه در این استان آغاز شد 300هزار و  11از سطح   

درگفت و گو با ایرنا افزود: این مزارع بصورت پیش کار و خارج از فصل کشت و محصول برداشت شده  خسرو عمرانی روز شنبه
بصورت تازه خوری در استان بوشهر و استان های همجوار، بازار و میدان های میوه و تره بار کالن شهرها مورد استفاده قرار می 

  .گیرد
جاری با توجه به شرایط آب و هوایی و میزان برداشت محصول در هر هکتار، وی اظهار داشت: پیش بینی می شود در سال زراعی 

درصد تازه خوری و مابقی فرآوری شده و  60هزار تن محصول گوجه فرنگی خارج فصل در این استان برداشت شود که  560
  .برای مقاصد صادراتی به کشور های همجوار مورد استفاده قرار می گیرد

گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: برداشت گوجه فرنگی در استان بوشهر از اواسط  معاون بهبود تولیدات
  .آبان ماه آغاز و تا اوایل اردیبهشت سال بعد ادامه دارد

ل استان بوشهر در بحث گوجه فرنگی خارج از فصل نسبت به استانه ای هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و کرمان محصو
  .پیش رس دارد و گوجه فرنگی آن زودتر از استان های دیگر در ماه های آذر و دی برداشت می شود

  .زمان کشت و برداشت گوجه فرنگی در دیگر نقاط کشور فصل های بهار و تابستان است
ات اصلی این هکتار اراضی زیر کشت محصوالت زراعی و باغی است و تولید 320هزا رو 314در مجموع در استان بوشهر 

هزار هکتار سطح زیر کشت و 34استان خرما با  156 هزار تن است 560هزار هکتار با تولید 12هزار تن تولید، گوجه فرنگی  .  
 در مجموع ساالنه بیش از یک میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی شامل سبزی و صیفی و جالیز در استان بوشهر تولید می شود
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 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ
 تاریخ : 1397/9/8 – ایرنا 

 ضوابط بهداشتی استحصال گوشت مرغ از کشتارگاه ها اعالم شد
معیارهای جدید بهداشتی گوشت مرغ استحصالی سازمان دامپزشکی کشور در اطالعیه ای ضوابط و  -ایرنا  -تهران 

اجرایی می شود 1398های طیور را اعالم کرد؛ این ضوابط از ابتدای سال از کشتارگاه . 

ای اعالم کرد: در راستای ارتقای سالمت گوشت مرغ به گزارش سه شنبه ایرنا، سازمان دامپزشکی کشور امروز با صدور اطالعیه
بهداشتی و تشویق تولید کنندگان و مراکز فرآوری و استحصال گوشت به افزایش کارکرد و عملیات فنی و و کاهش موارد عدم انطباق 

با ضوابط و معیارهای بهداشتی گوشت مرغ، نسبت به اعمال  98به روز کردن فرآیند کشتار صنعتی مرغ در کشور، از ابتدای سال 
گاه های طیور اقدام خواهد کردبرنامه بهبود کیفیت در محصول نهایی استحصالی از کشتار . 

« درج رتبه»و « ماه 15ماه به  12از  2افزایش عمر ماندگاری مرغ منجمد کشتار شده در کشتارگاه دارای خط   ((A  روی برچسب

 از جمله ضوابط جدید به شمار می« 2و تغییر رنگ نایلون بسته بندی در مرغ های کشتار و بسته بندی شده در کشتارگاه دارای خط 
 .رود

اعمال محدودیت در نگهداری و ذخیره سازی مرغ منجمد کشتارشده در کشتارگاه های دارای خط یک با »بر اساس این گزارش، 
اقدام دستگاه های اجرایی، سازمان »و همچنین « ماه 6حداکثرعمر ماندگاری مرغ منجمد کشتار شده در این نوع کشتارگاه ها به مدت 

از « 2مراکز بسته بندی مجزا و فروشگاه های عرضه به خرید مرغ تنها از کشتارگاه های دارای خط های متولی تنظیم بازار و 
 .دیگر معیارهای جدید بهداشتی گوشت مرغ استحصالی از کشتارگاه های طیور است

ت و پیشنهادات سازمان دامپزشکی کشور همچنین از تشکل ها، اتحادیه ها، انجمن های صنفی و علمی خواسته است تا نقطه نظرا
خود را به منظور اجرای بهتر برنامه ملی کاهش سالمونال و ارتقای سالمت گوشت مرغ، تا پایان آذر ماه به صورت مکتوب و به 

 .همراه مستندات به دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این سازمان ارسال کنند
دف مهار سه بیماری آنفلوانزای فوق حادپرندگان، نیوکاسل و سالمونال در به گزارش ایرنا، امسال برنامه بهبود صنعت طیور با ه

 .دستور کار سازمان جهانی بهداشت دام و سازمان دامپزشکی کشور قرار گرفته است
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 خبرگزاری فارس  – 1/9/1397تاریخ : 

یابد قیمت جهانی تراکتور به شدت افزایش می  

یابدبه شدت افزایش می 2025تا  2018دهند قیمت تراکتورهای کشاورزی در فاصله سالهای کارشناسان به کشاورزان هشدار می .  
قیمت انواع تراکتورهای کشاورزی در جهان در  کارشناسان بینیبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس پیش

سال دیگر به شدت افزایش خواهدیافت 7یعنی از امسال تا  2025تا  2018فاصله سالهای  . 
منتشر شده است، دلیل این افزایش گرایش کشاورزان به استفاده بیشتر « دیجیتال ژورنال»بر اساس مطالعات کارشناسان که در نشریه 

است که در سالهای آینده گسترش بیشتری خواهد داشت« کشاورزی ترکیبی»شاورزی به نام از نوع جدیدی از ک . 
« مرسوم است چند سالی است وزارت جهاد کشاورزی روی آن کار « کشاورزی حفاظتی»که در ایران به « کشاورزی ترکیبی

تور چندین بار در زمین کار کند تنها با یک شود و به جای اینکه تراککند، یعنی پشت تراکتور چندین ادوات کشاورزی وصل میمی
دهدبار کار کردن چندین کار را انجام می . 

شودگوید چنین کاری باعث جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش مصرف انرژی میوزارت جهاد کشاورزی می . 
شود بیشتری خواهد داشت و باعث می شده اما به گفته کارشناسان در آینده گسترشدر جهان هم چنین اقدامی از سالها پیش انجام می

شوند تراکتورهای به روزتر و که استفاده کشاورزان از تراکتورها و ادوات کشاورزی پیشرفته بیشتر شود و صنایع مجبور می
 .کارآمدتری را بسازند که در اینصورت قیمت آنها هم زیاد خواهد شد

ته دارد و طی سالهای گذشته صنعت تراکتورسازی ما در ایران از رشد بطئی نیاز جدی به تولید و مونتاژ تراکتورهای پیشرف  ایران
کند. ضمن اینکه این تراکتورها جوان پسند نیستند و کار برخوردار بوده و نیاز جوانان امروزی را در حوزه کشاورزی برآورده نمی

 .با آنها در مقایسه با تراکتورهای کشورهای پیشرفته بسیار سخت تر است
به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس  1347ایران که کارخانه آن در تبریز است و در سال   ل حاضر شرکت تراکتورسازیدر حا

 شد
 

آغاز کرده است، در سال  1348از سال   u651و u650 شرکت تراکتورسازی ایران تولید خود را با مونتاژ تراکتورهای رومانی

اولین تراکتورهای 1354  MF در چهار نوع MF135  اسب بخار،  45با قدرت MF165  اسب بخار،  62با قدرت MF185  با قدرت

اسب بخار و 72  MF295  اسب بخار به بازار عرضه شد 92با قدرت . 
تراکتورهای سبک 1356از سال   MF285  شرکت های آهنگری،  1371و  1366جایگزین تراکتورهای رومانی شد. بین سالهای

عتی و ماشین االت صنعتی با هدف بهره برداری از منبع و امکانات شرکت، استفاده از موتورسازان، ریخته گری، خدمات صن
ظرفیت های مازاد شرکت، منعطف و چابک نمودن شرکت مادر، عدم تمرکز و توجه به توسعه محصوالت و توسعه تولیدات جانبی 

  .از شرکت مادر جدا شدند
 

 لینک خبر 
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 مکانیزاسون / ماشین آالت 
خبرنگاران جوان باشگاه  – 3/9/1397تاریخ :   

  آالت کشاورزی نداردها تأثیری بر صنعت ماشیندرصدی مکانیزاسیون در حوزه برنج/ تحریم 500رشد 
درصدی کاشت و برداشت برنج از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون خبر داد 500رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون از رشد  .  

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار فتکامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در گ گروه  

های جدید بر صنعت ماشین آالت کشاورزی اظهار درباره آخرین وضعیت تأثیر اعمال تحریماقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 
سال گذشته صورت گرفته است، بنابراین  ۶تا  5گذاری مطلوبی در بخش ماشین آالت کشاورزی طی : با توجه به آنکه سرمایهکرد

شوددرصد نیاز حوزه مکانیزاسیون با اتکا بر صنعت داخل تأمین می 90بیش از  . 
های اخیر اتفاق افتاده ن آالت کشاورزی در سالگذاری در حوزه ماشیمیلیارد تومان سرمایه500هزار و  ۶وی با بیان اینکه بیش از 

است، افزود: براین اساس صنعت ماشین آالت کشاورزی از ابتدای دولت یازدهم به خوداتکایی نسبی در تولید رسیده است به طوریکه 
ید داخل برداشت های تولدرصد غالت با کمباین 95هم اکنون تمامی غالت کشور با بذرکارهای تولید داخل کشت شده و بیش از 

شودمی . 
های جدید محدودیتی ایجاد عباسی ادامه داد: با توجه به افزایش ضریب خوداتکایی در تولید ماشین آالت کشاورزی، اعمال تحریم

 .نخواهد کرد
در شرایط درصد قطعات و اجزای ماشین آالت داخلی نیازمند ارز بری است، تصریح کرد:  20تا  15این مقام مسئول با بیان اینکه 

شوند، به همین دلیل در صدد هستیم تا واردات این کنونی بخشی از اجزا و قطعات ماشین آالت داخل از طریق واردات تامین می
 .قطعات با ارز دولتی صورت گیرد

با توجه به وی با بیان اینکه اختصاص ارز دولتی به واردات قطعات و اجزای ماشین آالت کشاورزی داخل چندان باال نیست، گفت: 
رود وزارت صمت، پیشنهاد وزارت ای به این بخش در حوزه امنیت غذا تأثیر بسزایی دارد، انتظار میآنکه اختصاص ارز یارانه

 .جهاد کشاورزی را قبول کند تا شاهد استمرار تولید داخل، ثبات و مدیریت قیمت در بازار داخل باشیم
درصد  10شود، اظهار کرد: این در حالی است که در آالت کشاورزی در داخل تولید میدرصد ماشین  90عباسی با تأکید بر اینکه  

های نوین کماکان نیازمند واردات هستیمهای سنگین و فناوریماشین آالت زراعت برنج، کمباین . 
تیابد/ ضرورت جلوگیری از افزایش غیر منطقی قیمت ماشین آالسطح مکانیزه برنج در سال آینده افزایش می  

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی درباره آخرین وضعیت واردات ماشین آالت گفت: هم اکنون کشورهای اروپایی یکی از 
روند که با توجه به شرایط تحریم، کماکان ارتباط شان را با ما های سنگین به شمار میهای اصلی برای تأمین ماشین ها و کمباینمنبع

 .حفظ کردند
رود، افزود: با وجود آنکه کاالهای ره به اینکه واردات ماشین آالت و کمباین جزء کاالهای بخش کشاورزی به شمار میوی با اشا

شود، از این رو وزارت امور خارجه و دولت به دنبال راهکارهایی برای نقل و انتقال پولی استبخش کشاورزی شامل تحریم نمی . 
های حوزه زراعت برنج از کشورهای آسیای شرقی، جنوب شرقی آسیا و چین تأمین ینعباسی با اشاره به اینکه بخشی از ماش

های حوزه زراعت برنج مهیا است تا بتوانند برای واردات، ارز شود، گفت: در حال حاضر شرایط برای تأمین کنندگان ماشینمی
ای دریافت کنندمبادله . 

شود بینی میمکانیزاسیون برنج یک مزیت ایجاد کرده است، از این رو پیش ها در توسعهوی ادامه داد: با توجه به آنکه تحریم
برداشت افزایش یابد  هزار هکتار سطح 80هزار هکتار سطح مکانیزه برنج و  ۶0تا  50سال آینده   که . 

ح کرد: براین اساس از این مقام مسئول با تأکید بر اینکه هیچ یک از روندهای توسعه مکانیزاسیون در کشور مختل نشده است، تصری
های داخلی و خارجی تا حدامکان نگذارند قیمت ماشین آالت تحت تأثیر امواج تغییر تولیدکنندگان تقاضا داریم که برای شکست تحریم

ها استقیمت قرار گیرد چرا که جامعه کشاورزان نیازمند ثبات قیمت . 
رود که از صادی، از صنعت گران ماشین آالت کشاورزی انتظار میبه گفته عباسی، با توجه به قرار گرفتن در برابر جنگ اقت

 .افزایش غیر منطقی قیمت جلوگیری کنند
درصد 30کنند، گفت: این درحالی است که درصد تولیدکنندگان داخل، قیمت ماشین آالت در بازار را مدیریت می 75وی با بیان اینکه 

شتند که وزارتخانه با این امر مخالفت کرد و برای بار دیگر از تولیدکنندگان گران تقاضای افزایش غیر منطقی قیمت را داصنعت
ها قرار نگیردها داشته باشند تا بازار تحت تأثیر تنش قیمتتقاضا کرد که بازنگری در قیمت . 

کنید، گفت: براساس آمار، درصدی قیمت ماشین آالت کشاورزی را تایید می 50این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا افزایش 
درصد ماشین آالت که نیاز به ارزبری  20تا  15  آالت کشاورزی کمترین نوسان قیمت را داشته است و تنها ممکن استحوزه ماشین

 .دارند، تحت تأثیر نوسانات جزئی قیمت قرار گرفته باشند
قیمت ماشین آالت کشاورزی منطقی استدرصدی 25تا  20افزایش   
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درصدی قیمت ماشین آالت کشاورزی را منطقی دانست و افزود: افزایش باالتر از این رقم منطقی نیست، به 25تا  20عباسی افزایش 
 .همین دلیل تقاضا داریم عرضه کنندگان با کاهش سود خود، کشاورزان را در شرایط سخت اقتصادی همراهی کنند

ماه 2وی تصویب هر چه سریع تر ارز دولتی به واردات ماشین آالت کشاورزی را امری ضروری دانست و گفت: با وجود گذشت 
از پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اختصاص ارز دولتی به واردات ماشین آالت، ابزار و قطعات مورد نیاز به وزارت 

نشده است که انتظار می رود هر چه سریع تر برای احیا و پایداری تولید داخل این امر  صمت، اما تاکنون در این باره تعیین تکلیف
 .محقق شود

ها، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: باتوجه به تمامی نامالیمات در حوزه بین المللی، تحریم
های کشاورزی صورت میلیارد تومان جذب سرمایه در حوزه ماشین ۴00ن ها، از ابتدای سال تاکنومشکالت بانکی و تغییر بخشنامه

۶50گرفته است که با احتساب آورده کشاورزان این رقم به  رسد، در شرایط فعلی اقتصاد این رقم کم نیستمیلیارد تومان می  . 
های اخیر خبر داد و گفتدرصدی ناوگان بخش کشاورزی در سال ۴0وی از رشد  اخیر، نوسازی، تجهیز و به در پنج سال   :

که این رقم معادل سه دهه فعالیت قبل از دولت تدبیر و   درصد رشد داشته ۴0روزرسانی ناوگان بخش کشاورزی به طور متوسط 
 .امید بوده است

500عباسی در پایان با اشاره به اینکه مکانیزاسیون در حوزه کاشت و برداشت برنج  : در درصد رشد داشته است، تصریح کرد 
درصد مزارع شالیزاری به صورت مکانیزه کشت و برداشت می شد، درحالیکه هم اکنون  12تا  10ابتدای دولت تدبیر و امید تنها 

درصد رسیده است که این امر بیانگر سرمایه گذاری و ارتقای  80کشت و برداشت در استان مازندران به عنوان قطب تولید برنج به 
 .بهره وری است

 
 لینک خبر 
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 متفرقه
 خبرگزاری فارس  – ۶/9/1397تاریخ : 

کنیم/ ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم الگوی اقتصاد مقاومتی را با تولید پایدار در روستاها اجرا می  
تولید پایدار عالوه بر معرفی الگوی عملی رئیس مرکز اقتصاد مقاومتی بنیاد تعاون سپاه پاسداران گفت: با ایجاد اشتغال پایدار و 

شوداقتصاد مقاومتی به خودکفایی کشور نیز کمک می .  
حیدرزاده رئیس مرکز اقتصاد مقاومتی بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقالب  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، خضرهللا

رعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در محل این سازمان گفت: نامه همکاری با مدیاسالمی، امروز در مراسم امضای تفاهم
دشمن بعد از جنگ نظامی علیه جمهوری اسالمی که نتوانست کاری از پیش ببرد، اکنون در یک جنگ تمام عیار اقتصادی تحمیلی به 

ر داده استتر است چون معیشت مردم را هدف قراکشورمان قرار گرفته که به مراتب از جنگ نظامی سخت . 
داری آمریکا و نه وزارت دفاع آن کشور استوی افزود: اتاق جنگ دشمن امروز اداره خزانه .  

به گفته رئیس مرکز اقتصاد مقاومتی سپاه، مردم انقالبی همچنان که از جنگ تحمیلی سربلند بیرون آمدند، در این جنگ اقتصادی هم 
ند شدبا اجرای الگوهای اقتصاد مقاومتی پیروز خواه . 

وی افزود: کشور ما باید از وابستگی به کشورهای بیگانه رها شود و با اقدامات هوشمندانه سلطه و آقایی دالر را از بین ببریم و با 
  .اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم

در بحث اقتصاد خواهیم در کنار مردم به گفته حیدرزاده هدف شرکت حامی سرمایه اقتصاد سودآوری و منفعت مالی نیست، بلکه می
رسد، ما با استفاده از توان بست میتواند ریسک کند یا به بنهایی که بخش خصوصی به تنهایی نمیمقاومتی الگوسازی کنیم و زمینه

شویممحلی در مناطق محروم می بردارانگذاری مشارکتی با بهرهمالی و توان فنی مهندسی و کارشناسی وارد سرمایه .  
های روستایی به کنیم و در کنار شبکه مردمی تعاونیی اساسی و استراتژیک کشور را شناسایی و الگوسازی میوی افزود: کاالها

کنیمایجاد سرمایه گذاری و اشتغال کمک می .  
س ها استفاده کردیم، گفت: از هیچ کارشنارئیس مرکز اقتصاد مقاومتی سپاه با بیان اینکه از توان کارشناسی داخلی در اجرای طرح

ها استفاده نکردیمخارجی در اجرای طرح .  
های روغنی، مدیریت آب، پرواربندی گوساله و اصالح نژاد دام و همچنین حیدرزاده همچنین با اولویت حضور در کشت دانه

گذاری در شیالت اشاره کرد و گفتسرمایه مانند های مربوطه همه این موارد با کمک وزارت جهاد و مجوزهای الزم از سازمان :

شودمحیط زیست و سازمان دامپزشکی انجام می . 
هزار تن گوشت قرمز وارد  100همچنین حیدرزاده رئیس مرکز اقتصاد مقاومتی بنیاد تعاون سپاه با بیان اینکه کشور ما ساالنه حدود 

 ۶0تا  30و وزارت جهاد ساالنه کند، گفت: برای کاهش واردات اقدام به واردات گوساله پای پروار کردیم که با مجوز دامپزشکی می
دام و خدمات  خوراک شود. همچنینپروار وارد کشور شده و به صورت رایگان به روستائیان تحویل داده میهزار رأس گوساله پای

5-۶دامپزشکی هم تا  شود و تضمین خرید محصول تولیدی آنها با هدف دوره به صورت رایگان به دامداران روستایی تحویل می 
شود که هدف ما تولید گوشت، کاهش وابستگی به خارج و ایجاد اشتغال پایدار در پایدار کردن تولید و سودآوری روستائیان دنبال می

 .روستاها است
 200برای اشتغالزایی  بکا های بنیاد مستضعفان و کشت و صنعتهای اصیل و دورگه داخلی از دامبه گفته حیدرزاده همچنین از دام

شودروستایی استفاده میخانوار  . 
 500تا  ۴00ماه وزن آنها به  8یا  7شود که ظرف کیلویی به روستائیان تحویل داده می 120های به گفته حیدرزاده در این طرح دام

کندهزار تومان درآمد برای خانوار روستایی ایجاد می 800تا  250یابد و ماهانه بین کیلو افزایش می . 
ن را گفت که با استفاده از اینترنت اشیا از طریق سیستم اینترنتی آب مزارع و باغات و میزان آفات و سم حیدرزاده همچنین ای

کنیمکشاورزی را مدیریت می .  
های طعم طعبیت حامی گفت: کشور ما در گیاهان دارویی دارای ثروت فرآورده در این مراسم محسن مردی مدیرعامل شرکت

گونه انحصاری گیاهان دارویی در کشور رشد  1730اقلیم در ایران وجود دارد. همچنین  11اقلیم جهان  13نظیری است، زیرا از بی
کندمی . 

در این مراسم محمدیان معاون کشاورزی و آبزی پروری مرکز اقتصاد مقاومتی سپاه گفت: برای تکثیر گوسفندان چندقلوزا در زنجان 
اقدام شد که این گوسفندان تا مرز  بروال تالقی نژاد گوسفند افشاری، رومانوف و رأس گوسفند با استفاده از 5300واحد پرورش 

انددر سال پیش رفته قلوزایی ۴ .  
کارخانه خوراک  12کند، احداث شده و اکنون صنایع جانبی و دو کارخانه خوراک دام که از پسماند کشاورزی استفاده می :وی افزود

 .دام در کشور ایجاد شده است
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درصدی قیمت خوراک دام و نیز  20تا  15تولید خوراک دام از پسماند کشاورزی باعث کاهش  ان گفت:محمدی
شوددرصد هزینه تولید دنبال می ۶.5خوراک دام با کاهش  کنستانتره تولید .  

 1۶0هی خاویاری با کنار بندر انزلی و تکثیر مامعاون کشاورزی مرکز اقتصاد مقاومتی سپاه افزود: پرورش ماهی خاویاری در آب
  .هزار قطعه ماهی در سال قبل شروع شد که سال آینده به تولید خاویار خواهد رسید

واحد پرواربندی  2100تعداد  9۶در خوزستان شروع شد که تا پایان سال  95رأسی گوساله از سال  15به گفته وی طرح پرواربندی 
 .کوچک در روستاهای خوزستان ایجاد شد

شود تا دامدار ماه از پرواربندی توسط سپاه انجام می 9ای، خرید تضمینی شیر و حمایت ان خدمات دامپزشکی، بیمهبه گفته محمدی
  .محلی به سوددهی برسد

500شود و از به گفته مردی عمده صادرات گیاهان دارویی ایران به صورت خام انجام می  350میلیون دالر صادرات ساالنه،  
میلیون دالر صادرات در این زمینه دارد 300ران است، در حالی که آلمان بیش از میلیون دالر مختص زعف .  

سازی استگیاهان دارویی و ترویج و فرهنگ استانداردسازی به گفته وی حلقه مفقوده در صنعت گیاهان دارویی، احداث پاالیشگاه و . 
اندازی شده که همه در خیابان فلسطین تهران راه طوبا کدههای طعم طعبیت حامی افزود: سالمتمدیرعامل شرکت فرآورده

نفر  300تا  200شود و روزانه های تخصصی برای مداوای بیماران با استفاده از گیاهان دارویی و طبیعی در آن انجام میکلینیک
کنندبیمار به این مرکز مراجعه می .  

اندازی شده که با گونه گیاه دارویی راه 25به گفته مردی اولین پاالیشگاه گیاهان دارویی در منطقه مرکزی کشور با هدف فرآوری 
کنداستفاده از توان داخلی و گیاهان دارویی داخلی کار می .  

 هزار فرصت شغلی در گیاهان دارویی ۴0*
دهی صنعت کشت ی و استفاده از متخصصان بخش پزشکی و درمانی باعث سودبه گفته وی ایجاد حلقه صنعت و کشت گیاهان داروی

۴۶00شود. در این زمینه گیاهان دارویی می هزار فرصت شغلی در  ۴0تواند هکتار زمین برای گیاهان دارویی شناسایی شده که می 
  .کشت و فرآوری گیاهان دارویی ایجاد کند

خواهیم خرید تضمینی گیاهان دارویی را اجرا کنیم، گفت: همچنین می با بیان اینکه میهای طعم طعبیت حامدیرعامل شرکت فرآورده
شودفروش تضمینی محصوالت گیاهان دارویی باعث ایجاد چرخه کامل و اقتصادی شدن این صنعت می . 

شود که برای اولین بار نها مربوط میمیلیون نفر در کشور مبتال به دیابت هستند که به نوع تغذیه و فعالیت آ 8تا  5به گفته این مسئول 
شود که برای بیماران دیابتی هم قابل استفاده خواهد بوداستفاده می استویا کننده به نامبا کمک وزارت بهداشت از یک گیاه شیرین . 

میلیارد تومان  501رسد که این پروژه برداری میبه بهره 98سال  استویا کنندهاولین کارخانه فرآوری گیاه شیرین :وی افزود

گذاری الزم دارد اما مجموعه شرکت حامی سرمایه اقتصاد این ریسک را پذیرفته و در زمینه فرآوری گیاهان دارویی پیشقدم سرمایه
 .شده است

 لینک خبر 
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 متفرقه
  

ایرنا  – 3/9/1397تاریخ :   

ی اعتمادی به کارفرما؛ ریشه اعتراض کارگران هفت تپه و فوالدب  
فرایند واریز حقوق معوق، امروز نیز به کارگران شرکت های نیشکر هفت تپه و مجتمع فوالد اهواز با وجود آغاز  -ایرنا -تهران

بی »اعتراض خود ادامه دادند که به گفته نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسیدگی به این پرونده ها، مهمترین دلیل آن 

است« اعتمادی به کارفرمایان . 

خیر در پرداخت چهار ماه حقوق و کارگران مجتمع به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اعتراض کارگران شرکت هفت تپه به دلیل تا
  .فوالد اهواز به سبب سه ماه حقوق معوق، چند روز است به اعتراض مقابل سازمان ها و نهادهای دولتی دست زده اند

ستان سفر هفته گذشته نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی مشکالت کارگران این واحدهای تولیدی به استان خوز
  .کرد تا ضمن بررسی مشکالت کارگران، راهکارهای حل آنها را استخراج و تصمیم الزم را اتخاذ کند

  .جلسه شورای تامین استان چهارشنبه گذشته )سی ام آبان( برگزار و نمایندگان کارگران خواسته های خود را مطرح کردند
پایان روز پنجشنبه)یکم آذردر نهایت مقرر شد یک ماه حقوق کارگران هفت تپه تا  و یک حقوق معوق آنها نیز تا پایان هفته جاری  (

ماه حقوق معوق آنها نیز تا پایان دی ماه تسویه شود 2پرداخت و  .  
از دیگر تصمیم های شورای تامین استان خوزستان این بود که سه ماه حقوق معوق کارگران مجتمع فوالد نیز تا پایان دی ماه تسویه 

  .شود
شرکت، باز امروز اعتراض ها ادامه داشت 2با وجود برگزاری جلسات شورای تامین و تحقق بخشی از خواسته های کارگران  .  

 
 بی اعتمادی کارگران هفت تپه و فوالد اهواز به کارفرمایان  **

ی هفت تپه و فوالد اهواز در گفت و در همین پیوند، نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسیدگی به پرونده واحدهای تولید
گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا می گوید: بی اعتمادی کارگران به کارفرمایان موجب شده است با وجود برگزاری جلسات و طرح 

  .خواسته ها و حتی پرداخت یک ماه حقوق معوق کارگران هفت تپه باز شاهد ادامه اعتراض باشیم
« کارگران به کارفرمایان می گوید: فعال در فصل برداشت محصول هستیم به همین دلیل الزم است  از بی اعتمادی« کریم یاوری

  .برای جلوگیری از اتالف محصول و رسیدن کارگران به حقوق خود باید این بی اعتمادی ها را پشت سرگذاشت
ابراین برای جلوگیری از اتالف مواد الزم وی می افزاید: ماه آبان و آذر فصل برداشت نیشکر و حاصل دسترنج کارگران است. بن

  .است کارگران در موعد مقرر در محل کار حاضر بوده و پس از آن با فروش محصول به مطالبات خود برسند
به گفته مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تخمین زده می شود امسال از نیشکرهای 

هزار تن شکر استحصال شود 35 برداشت شده، .  
از کارگران خواهش کرده ام با حضور در محل کار مانع اتالف محصوالت خود شوند تا بتوان مطالبات آنها را راحت تر »

  .«پرداخت
یاوری ادامه می دهد: به روزرسانی معوقات کارگران هفت تپه نیازمند تولید و فروش محصول مناسب است به همین دلیل باید 

  .کارگران در محل کار حاضر شوند
 

 فوالد اهوازی ها کارفرمای جدید را نمی خواهند **
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تداوم اعتراض کارگران مجتمع فوالد اهواز نیز 

کرده است بعد از فروش محصول، مطالبات آنان را تا پایان دی  می گوید: این کارگران سه ماه حقوق معوق دارند که کارفرما تعهد
  .تسویه کند اما بی اعتمادی به کارفرمایان موجب شده است کارگران همچنان به اعتراض خود ادامه بدهند

دلیل وی تصریح می کند: براساس یک مصوبه باید محصوالت این شرکت فوالدی در بورس به فروش می رسید اما از آنجا که به 
باال بودن قیمت تمام شده، قادر به رقابت در بورس نبود، به آنها مجوزی داده شد تا محصول خود را بیرون از بورس به فروش 

  .برسانند و با فروش اولین بخش محصوالت نسبت به تسویه حساب با کارگران اقدام کنند
میلیارد تومان میلگرد و هشت میلیارد تومان لوله بدون  140تا  میلیارد 130یاوری یادآوری می کند: مجتمع فوالد اهواز به ارزش 

درز تولید کرده است که با فروش آنها می تواند مطالبات کارگران و بازنشستگان این مجتمع را بپردازد. فقط کافی است کارگران به 
  .محل کار خود بازگشته و به کارفرما مهلت بدهند تا بتواند محصوالت خود را بفروشد
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یکی دیگر از خواسته های کارگران این است که می خواهند شرکت از بانک ملی بازپس گرفته و به بخشی دیگر واگذار شود؛ در »

قانون اساسی انجام شد و چنین امکانی وجود ندارد 44حالی که واگذاری مجتمع فوالد اهواز در راستای سیاست های کلی اصل  ».  
ان را مهمترین شرط برای دستیابی به مشاغل پایدار می داندیاوری همراهی کارگران وکارفرمای .  

 
 فعال سازی خطوط تولید مهمترین خواسته کارگران  **

در همین زمینه نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی امروز در حاشیه بازدید از دهمین نمایشگاه تجهیزات صنعت نفت و 
شده است، به خبرنگار ایرنا گفت: مشکالت گروه ملی و کشت و صنعت نیشکر هفت تپه حفاری ساخت داخل که در اهواز برگزار 

سه شنبه این هفته با حضور وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اموراقتصادی و دارایی در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی می 
 .شود

« شت و صنعت هفت تپه محدود به پرداخت حقوق نیستافزود: خواسته کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران و ک« علی ساری . 
 .وی ادامه داد: فعال سازی خطوط تولید مهمترین خواسته این کارگران است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: تعیین یک مالک صالح که بتواند سرمایه ها و نیروی انسانی این کارخانه 
هایی است که دنبال می شودها را حفظ کند از دیگر خواسته  . 

گروه ملی صنعتی فوالد ایران در سه سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که 
 .باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد

با هدف خصوصی  1388تین کارخانه نورد فوالد کشور در اهواز تاسیس و در سال به عنوان نخس 1342این واحد صنعتی در سال 
هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با 30واگذار شد اما با کشف اختالس « امیرمنصور آریا»سازی به یکی از شرکت های زیرمجموعه 

به  1395قرار گرفت و در نهایت در اسفند مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری  1390بانک بزرگ کشور، در سال  2
 .بانک ملی واگذار شد

مشخص نبودن وضعیت این شرکت سبب زیان انباشته در این مجتمع فوالدی شد و این شرکت که زمانی در صنعت فوالد کشور 
 .پیشرو بود، اکنون فقط با بخشی از ظرفیت خود کار می کند

نه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می گذرد و طبق کشت و صنعت هفت تپه نیز قدیمی ترین کارخا
از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد 1394قانون اساسی اواخر سال  44اصل   

 
 
 لینک خبر 
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 متفرقه 
باشگاه خبرنگاران جوان  – 7/9/1397تاریخ :   

  وضعیت ذخایر کاالهای اساسی کشور مطلوب است
کرد سیف وضعیت ذخایر کاالهای اساسی کشور همچون برنج، روغن و شکر را مطلوب اعالم .  
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش  یزدان سیف مدیرعامل   به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، 

شکر با توجه به خریدهای شرگت بازرگانی دولتی اظهار کرد: ذخایر استراتژیک در بخش کاالهای اساسی همچون برنج، روغن و 
 .خوبی که در سال جاری از منابع داخلی و از طریق واردات انجام شده، مطلوب است

شود، امسال با لطف خداوند که رحمت باران خود را بر کشور ارزانی کرده است، سال خوبی برای وی افزود: پیش بینی می
 .کشاورزی باشد

جایی به موقع گندم در کشور هم گندم در کشوربیان کرد: ضرورت دارد بر حمل و جابه سیف با تأکید بر اجرای کامل برنامه حمل 

ها به شرایط مطلوب بیش از نیاز مصرفی برسداهتمام ورزیم تا موجودی گندم تمام استان . 
شورهای مختلف، براساس این گزارش، در نشست پایش بازار کاالهای اساسی، گزارشی از تجارت جهانی و تولید سویا و روغن در ک

 .بازار جهانی شکر و تولید چغندر قند و نیشکر ارائه شد
در این نشست، وضعیت بازار جهانی برنج، گندم، نرخ کرایه حمل نقل دریایی، وضعیت بازار کاالهای اساسی کشور و میزان فروش 

 .برنج، گندم، روغن و شکر بررسی و ارزیابی شد
 

 لینک خبر 
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 متفرقه 
ایرنا  – 5/9/1397تاریخ :   

 دستور وزیر کشاورزی برای امدادرسانی فوری به زلزله زدگان
کرمانشاه، دستور بسیج امکانات و امدادرسانی فوری به  وزیر جهاد کشاورزی بالفاصله پس از وقوع زلزله در استان -ایرنا -تهران

غ کردکرمانشاه را صادر و ابال زلزله زدگان استان . 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی « عبدالمهدی بخشنده»و « محمود حجتی»به گزارش دوشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، 
این وزارتخانه، پس از وقوع زلزله در استان کرمانشاه در تماس های تلفنی جداگانه با رئیس سازمان جهادکشاورزی این استان، ضمن 

مناطق زلزله زده، دستور بسیج همه امکانات و تجهیزات از جمله ماشین آالت سنگین پیمانکاران مستقر در منطقه اطالع از وضعیت 
 .برای امدادرسانی فوری به روستائیان و عشایر را صادر کردند

روستایی، در پی دستور وزیر جهاد کشاورزی، همه نیروهای جهاد کشاورزی شهرستان ها با حضور فوری در مناطق عشایری و 
برای کمک رسانی اقدام کرده و اکیپ هایی نیز برای برآورد خسارات، اعزام شده اند که تاکنون غیر از تعدادی از ساختمان های 

 .دولتی، خسارات عمده ای گزارش نشده است
ستان سرپل ذهاب در درجه در مقیاس امواج درونی زمین )ریشتر( یکشنبه شب شهر 6.4به گزارش ایرنا، زمین لرزه ای به بزرگی 

 .استان کرمانشاه را لرزاند
کیلومتری زمین و در  7ثانیه در عمق  31دقیقه و  7و  20موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گزارش داد، این زمین لرزه ساعت 

کیلومتری گیالنغرب و  33کیلومتری قصرشیرین،  18کیلومتری سرپل ذهاب،  17فاصله  دکیلومتری کرمانشاه رخ دا 127 . 
 .این زلزله به حدی شدید بود که در همه مناطق استان کرمانشاه و مناطق همجوار احساس شد

پس  161ریشتری یکشنبه شب سرپل ذهاب ، تاکنون  6.4مسئول شبکه لرزه نگاری استان کرمانشاه گفت: پس از وقوع زمین لرزه 
 لرزه در استان به وقوع پیوسته است

. 
 لینک خبر 
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 رکباتم
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 2/9/1397تاریخ : 

درصدی تولید مرکبات در سال جاری  20مشکلی در تنظیم بازار میوه شب عید نداریم/رشد   
درصدی تولید مرکبات در سال جاری، مشکلی برای تنظیم بازار میوه شب عید  20یک مقام مسئول گفت: با توجه به رشد حداقل 

  .نداریم
با خبرنگارمجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران در گفت و گو  گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  

ی مناطق وضعیت تولید مرکبات در سال جاری را مطلوب دانست و افزود: با توجه به شرایط مستعد اقلیمی برا خبرنگاران جوان،
 .مرکبات خیز نوار شمالی و جنوبی کشور پیش بینی می شود که تولید از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته باشد

  
میلیون تن برسد ۴درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به  20به گفته وی امسال پیش بینی می شود که تولید مرکبات با رشد  . 

  
15اشت نارنگی از مهرماه آغاز شده است، افزود: برداشت عمده پرتقال قابل عرضه به بازار از شادلو با اشاره به اینکه برد آذر تا  

دی انجام می شود و در برخی واریته ها تا فروردین ادامه دارد 15 . 
  

ده مرکبات همچون درصد رشد داشته است، بیان کرد: در سایر خانوا 20وی با اشاره به اینکه تولید نارنگی در سال جاری بیش از 
20پرتقال، لیموشیرین و گریپ فروت انتظار می رود که رشد   .درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق شود 

  
این مقام مسئول با اشاره به اینکه مشکلی برای تنظیم بازار میوه عید نداریم، افزود: علی رغم سرمازدگی بهاره و یخ زدگی 

اما به دلیل شرایط مستعد تولید در مناطق معتدل گرمسیری و نیمه گرمسیری در تنظیم بازار میوه شب محصوالت در برخی مناطق، 
 .عید مشکلی نخواهیم داشت

درصدی تولید سیب درختی صحت ندارد ۴0بیشتر بخوانید: تولید مطلوب مرکبات و کیوی در سال جاری/کاهش   
شادلو با اشاره به اینکه کاهش تولید سیب درختی جوسازی بیش نیست، بیان کرد: در بحث تولید سیب درختی مشکلی نداریم و تنها 

فزایش هزینه های تولید مربوط به نهاده ها و نیروی انسانی از علل اصلی گرانی نسبت به مدت مشابه سال قبل به شمار می موضوع ا
 .رود

  
وی درباره آخرین وضعیت صادرات مرکبات بیان کرد: باتوجه به آنکه شرایط تولید مرکبات در کشورهای اطراف ایران نظیر 

تعد است، بازار کشش چندانی برای مرکبات ایرانی نداردمدیترانه، پاکستان و هندوستان مس . 
  

نایب رئیس اتحادیه باغداران در پایان تصریح کرد: ایران در محصوالتی نظیر سیب، کیوی، انار، پسته و خرما فرصت های 

 .صادراتی مناسبی را پیش رو دارد چرا که کشورهای اطراف به اندازه کشور ما تولید ندارند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 
 خبرگزاری فارس  – 7/9/1397تاریخ : 

 

 مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از خبرگزاری فارس بازدید کرد
  .امروز مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از خبرگزاری فارس بازدید کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس امروز حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی اموردام کشور از 

وگو کردخبرگزاری فارس بازدید و با مدیرعامل و مسئوالن این خبرگزاری گفتهای مختلف قسمت . 

وگویی با خبرنگار فارس انجام داده که طی روزهای آینده منتشر خواهد شدمدیرعامل شرکت پشتیبانی اموردام کشور گفت . 

 

 لینک خبر 
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ا مصاحبه , سخنرانی , بازدید ه  
خبرگزاری فارس – 6/9/1397تاریخ :   

کتابچه عملیاتی حوزه کشاورزی رونمایی شد  2راهنمای محصول و   
تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان بسیج مهندسین کشاورزی، از پنج عنوان راهنمای  نامه بین سازماندر راستای موافقت

  .محصولی و دو عنوان کتابچه عملیاتی زراعت گندم و کلزا رونمایی شد
، در راستای موافقت نامه بین سازمان تحقیقات آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزیبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 

عنوان کتابچه عملیاتی کشاورزی و سازمان بسیج مهندسین کشاورزی، مراسم رونمایی از پنج عنوان راهنمای محصولی و دو 
آذرماه سال جاری، در سالن اندیشه ستاد سازمان تات برگزار شد 5زراعت گندم و کلزا، دوشنبه  . 

به گزارش روابط عمومی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،در نشست خبری که با حضور دکتر کاظم خاوازی معاون 
اورزی، دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کش

ترویج کشاورزی با تبریک فرارسیدن هفته وحدت و هفته بسیج به کلیه بسیجیان کشور خصوصا دست اندرکاران بخش کشاورزی، با 
بودی وجود ندارد، اظهار داشتتوضیح اینکه برای تولید منابع و محتوا برای بهره برداران حوزه های مختلف کشاورزی کم یکی از  :

روشهای انتقال دانش به کشاورزان تدوین دستنامه های تخصصی است که هم اکنون در سازمان بسیج مهندسین کشاورزی با عالقه 
یی می شود مندی بسیار زیاد و روحیه جهادی بر روی تهیه آنها کار می شود که امروز دو عنوان دستنامه در زمینه گندم و کلزارونما

که این منابع می تواند در ایجاد تغییر در فرهنگ و رفتار کشاورزان در ارتباط با چگونگی بهره برداری از منابع سودمند واقع شود؛ 
دستنامه موضوعی 100سازمان تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی نیز ساالنه  محصولی را برای بهره برداری کشاورزان تدوین  -

ی رساندو به دست آن ها م . 
وی بیان داشت: امیدواریم با همکاری سازمان بسیج مهندسین بتوانیم در مورد کاربرد فضای مجازی، نرم افزار ها و اپلیکیشن های 

اپلیکیشن در حوزه های کشاورزی را  100کشاورزی کارهای بیشتری را انجام دهیم، سازمان تحقیقات هم اکنون برنامه تکمیل تعداد 
رد تا از این طریق محتوای اطالعات کاربردی بیشتری را برای کشاورزان به ارمغان آورددر دست تهیه دا . 

متخصص برای انتقال اطالعات به کشاورزان پیشرو  100عضو هیات علمی سازمان تعداد  2100خاوازی با توضیح اینکه از تعداد 
هزار نفر مروجان  10مرکز خدمات جهاد کشاورزی و  0013انتخاب شده اند بیان داشت: انتقال دانش به بهره برداران از طریق 

مسوول پهنه مستقر در مراکز ادامه می یابد و این همکاران پاسخگوی مسائل فنی و اجرایی کشاورزان هستند و با حضور خود در 
 .عرصه های تولیدی به رفع مشکالت کشاورزان کمک می نمایند

عات به "ترویج تکثرگرا" معتقد هستیم و در این زمینه و از همکاری بین عوامل دولتی وی ادامه داد: ما در بحث انتقال دانش و اطال
 .و غیر دولتی استقبال می کنیم

در این نشست،رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی با تبریک فرارسیدن سالروز تاسیس بسیج مستضعفین ضمن 
شاورزی و سازمان تحقیقات کشاورزی به تشریح طرح فراگیر موسوم به طرح علمی اشاره به همکاریهای مشترک با وزارت جهاد ک

 .سازی کشاورزی کشور پرداخت
دکتر محمد رضا جهانسوز با توضیح اینکه این طرح در حال حاضر با نام بسیج همگام با کشاورز فعالیت دارد، خاطر نشان ساخت: 

شهرستان به  87استان و  21مربی بسیجی در قالب شبکه ای در  2935تعداد  روستا عملیاتی شده و 8000این طرح امسال در حدود 
۴0خدمت مشغول هستند و امیدواریم طرح مذکور طی چهار سال آینده به   .هزار روستا گسترش یابد 

جه به کاستی وی با توضیح اینکه این طرح مشترک مراحل تکاملی خود را از تفاهم نامه به توافق نامه طی کرده است، گفت: با تو
هایی که در مورد راهنمای کاربردی محصوالت کشاورزی وجود داشت، مرحله نوینی از تولید داده های علمی بین سازمان بسیج 

مهندسین کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با روحیه بسیجی ایجاد شده است که با استفاده از تجربیات 
عنوان راهنمای  5عنوان آن چاپ شده است و  11عنوان کتاب ،  50ین شود که تا امروز از میان دستورالعمل های کاربردی تدو

 .محصولی دیگربه همراه دو دستنامه استراتژیک منحصر به فرد درباره زراعت گندم و کلزا امروز رونمایی می شود
ن:راهنمای کاشت و داشت و برداشت سیب زمینی، در ادامه برنامه مراسم رونمایی از پنج عنوان کتاب تخصصی کشاورزی با عناوی

راهنمای پرورش بوقلمون، راهنمای پرورش شتر، راهنمای پرورش شتر مرغ و رونمایی از دو کتابچه عملیاتی در محصوالت 
 .راهبردی گندم و کلزا برگزار شد

روستا و تشریح خدماتی که به کشاورزان  0700همچنین توضیحاتی در باره توافقنامه عملیاتی طرح ملی بسیج همگام با کشاورز در 
 .داده می شود، ارائه شد

پس از آن با اهداء لوح تقدیر از سه تن از متخصصان کشاورزی، مهندس حسین آقاجانی نویسنده کتاب راهنمای کاشت کلزا، دکتر 
غ، تجلیل شدمحسن خدادادی نویسنده کتاب راهنمای کاشت پیاز و خانم موسوی نویسنده کتاب پرورش شتر مر . 
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امصاحبه , سخنرانی , بازدید ه  

ایرنا  – 1/9/1397تاریخ :   

بوسه وزیر جهاد بر دستان کشاورز مالیری   
/ برای افتتاح چند طرح عمرانی و کشاورزی به استان همدان سفر کرده وزیر جهاد کشاورزی که امروز /پنجشنبه -ایرنا -همدان 

 .بود، به پاس قدردانی بر دستان کشاورز مالیری بوسه زد
روز پنجشنبه در آیین افتتاح طرح آبیاری نوین روستای آورزمان مالیر از زحمات و تالش های « محمود حجتی»به گزارش ایرنا، 

ذخیره ای ارزشمند برای کشور و انقالب دانست و با بوسیدن دستان کشاورز مالیری این وظیفه  کشاورزان تقدیر کرد و آنها را
 .شناسی را به جای آورد

 .وی گفت: کشاورزانی که عمر و سرمایه خود را برای این کشور و آبادانی این آب و خاک گذاشته اند، شایسته تکریم هستند
توان خود برای خدمت به کشاورزان و حل مشکالت آنها استفاده می کنیم، بیان کرد: ورود  وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از تمام

 .بخش خصوصی به عرصه تولید و بخش کشاورزی قابل تقدیر است
 .حجتی ادامه داد: به طور قطع سرمایه گذاری در این حوزه سرمایه گذاری های دیگری را به دنبال دارد

هکتاری که با دستان وزیر جهاد کشاورزی و استاندار همدان افتتاح  51و مجری طرح آبیاری نوین عزیزهللا ساکی کشاورز مالیری 
را وزیری الیق و متعهد در دولت تدبیر و امید دانست« محمود حجتی»شد،  . 

 .وی گفت: آفرین بر وزیر جهاد کشاورزی که هرگز نمی گوید ندارم و برای تحقق خواسته های این حوزه تالش می کند
به گفته این کشاورز مالیری، شرایط کار و زندگی برای وی در چند کشور اروپایی مهیا است اما با عشق و عالقه در روستای 

آورزمان مالیر به تولید محصوالت کشاورزی همچون دانه های روغنی کلزا، گندم و یونجه مشغول شده و گام های بلندی در اجرای 
تلف برداشته استطرح آبیاری نوین به شیوه های مخ . 

 :وی در مدح و ستایش میهن اسالمی ایران و به پاس قدردانی از زحمات وزیر جهاد کشاورزی چند بیت شعر زیر را سرود
 آن خانه قشنگ بود، ولی خانه ما نیست

 آن خاک چه زیباست، ولی خاک وطن نیست
 پاریس قشنگ است، ولی نیست چو تهران

 لندن به دالویزی شیراز کهن نیست
 این کوه بلند است، ولی نیست دماوند

 من بهر که خوانم غزل سعدی و حافظ
 در شهر غریبی که در آن فهم سخن نیست

وزیر جهاد کشاورزی، « محمود حجتی»به گزارش ایرنا، روز پنجشنبه با حضور  « استاندار همدان و نمایندگان « سیدسعید شاهرخی

 194میلیارد لایر و  304هزار و  2طرح کشاورزی با سرمایه گذاری  115شهرستانی، مجلس و جمع کثیری از مسئوالن استانی و 
 میلیارد لایر تسهیالت بانکی در شهرهای مالیر و نهاوند در استان همدان بهره برداری شد
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ا مصاحبه , سخنرانی , بازدید ه  
  خبرگزاری فارس – 6/9/1397تاریخ : 

های روستایی هستند بردار عضو تعاونیمیلیون بهرهچهارو نیم   
های تعاونی بردار کشاورزی و دامپروری عضو شبکه شرکتمیلیون بهره 4.5مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: 

  .روستایی ایران هستند
خبرگزاری فارس، حسین شیرزاد امروز در مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری بین سازمان به گزارش خبرنگار اقتصادی 

مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت حامی سرمایه اقتصاد وابسته به مرکز اقتصاد مقاومتی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در محل 
عه و عمران مناطق محروم و دورافتاده و حضور در در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری جهت توس :این سازمان، گفت

ها هستند، شرکت حامی سرمایه هایی که بخش خصوصی و تعاونی به علت کمبود سرمایه ناتوان از حضور در آن عرصهطرح
شتغال پایدار در گذاری با هدف ایجاد ااقتصاد در این مناطق حاضر شده و با استفاده از دانش روز و توان کارشناسان اقدام به سرمایه

کنندروستاها می .  
شود و با هدف پا انجام میها در اراضی پایاب سدها و اراضی نوآباد جهت حمایت از کشاورزان خردهگذاریوی افزود: این سرمایه

دشوهای کشاورزی توسط شرکت حامی سرمایه اقتصاد سپاه انجام میانتقال دانش نوین و تأمین منابع مالی و کاهش ریسک .  
میلیون  ۴.5هزار شرکت تعاونی روستایی و کشاورزی با داشتن  ۶مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران افزود: 

های روستایی های تولید در عرصههزار عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی روستایی به عنوان آخرین حلقه 200بردار عضو و بهره
کشاورزی برای تولید غالت در اختیار این شبکه قرار داردمیلیون هکتار عرصه  3.5حضور دارند و  . 

شرکت توزیع  1800فروشگاه عرضه کاالی اساسی و مصرفی و  3000شیرازد گفت: بزرگ شبکه توزیع کاالی اساسی با داشتن 
 2.5ز ظرفیت سوخت مازوت، گازوئیل و ال ان جی و سی ان جی در سطح روستاها در اختیار این شبکه تعاونی قرار دارد و نی

ها به میلیون تن انبارداری در اختیار شبکه تعاون روستایی برای انجام خریدهای توافقی و تضمینی قرار دارد که اعضای این شرکت
کنندعنوان مباشر در خریدها نقش ایفا می . 

گذاری است، بنابراین شرکت های سرمایهوی گفت: با توجه به اینکه بخش خصوصی دارای سرمایه اندک و ناتوان از پذیرش ریسک
گذاری های ریسکی سرمایهحامی سرمایه اقتصاد وابسته به مرکز اقتصاد مقاومتی سپاه پاسداران با تأمین مالی و ورود در عرصه

های نامه شبکه تعاونیکند و با امضای این تفاهمای در سطح کشور اجرا میدرواقع یک نظام الگویی ترویجی، تحقیقی و توسعه
ها حاضر شوندگذاریتوانند، به صورت مشارکتی در این سرمایههای فیزیکی و نیروی کار میوستایی با داشتن زیرساختر .  

طلبی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به اینکه هدف شرکت حامی سرمایه اقتصاد سودآوری و منفعت
برداران محلی، درآمد و اشتغال پایدار در طح روستاها و ایجاد زنجیره تولید با مشارکت بهرهنیست، گفت: با ایجاد اشتغال پایدار در س

شوداین مناطق ایجاد می . 
های روستایی با مرکز اقتصاد مقاومتی سپاه به صورت مشارکت متناقصه و کاهنده مبتنی بر شیرزاد تأکید کرد: مشارکت تعاونی

یه اقتصاد سودآوری نیست، بلکه هدف حمایتی، ترویجی و اشتغال زایی و استفاده از حمایت است، چون هدف شرکت حامی سرما
  .حاشیه سود برای پایداری کسب و کار روستایی است

گذاری شرکت حامی به گفته وی در طرح زنجیره غذایی هم امنیت غذایی و هم سالمت و کیفیت غذا مدنظر است و روش سرمایه
شودهای تولید انجام مییه تأمین مالی خرد در کشور و توسعه کشت الگویی در بستر تعاونیمنحصر به فرد بوده که بر پا .  

های سهامی زراعی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار داشت: با این مشارکت نوعی انتقال تکنولوژی در شرکت
شود که در جهت سیاست گذاری انجام میایههای تعاونی و کاهش مخاطره و ریسک سرمها و شرکتو کشت و صنعت

شودزدایی، حفظ محیط زیست، اشتغال پایدار و جلوگیری از تخلیه روستاها انجام میمحرومیت .  
ها نقش مهمی در ایجاد پایداری این مشاغل داردبه گفته شیرزاد ایجاد بازار تضمینی برای خرید محصوالت این شرکت . 
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 گزارشات جهانی

 ایرنا  – 7/9/1397تاریخ : 

 چالش های غذایی و زیست محیطی با ائتالف منطقه ای و جهانی حل می شود
ائتالف و همکاری های منطقه ای و جهانی برای  رئیس سازمان تعاون روستایی گفت: در شرایط متالطم کنونی لزوم -ایرنا -تهران

امینت غذایی و مشکالت زیست محیطی احساس می شود حل چالش های مختلف اعم از . 

دهمین اجالس اتحادیه بین المللی تعاون آسیا و به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حسین شیرزاد عصر امروز)چهارشنبه( در سیز
در محل همایش های بین المللی صداوسیما اظهارداشت: ایران جزو نخستین کشورهای عضو این اتحادیه است که  (ICA) اقیانوسیه

اشته باشدافتخار دارد یکی از گسترده ترین شبکه های تعاونی را با بیش از پنج میلیون عضو در بخش کشاورزی تحت پوشش د . 
وی افزود: تداوم فعالیت و رشد فزآینده تعاونی با وجود چالش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باعث شده توجه بیشتری به نهاد 

 .تعاونی شود
با هدف تامین بسترهای رشد و پیشرفت در روستاها  1342رئیس سازمان تعاون روستایی ایران ادامه داد: تعاونی روستایی در سال 

یل شد و هدف اصلی آن حمایت از تعاونی های زنان بودتشک . 
 44شیرزاد اضافه کرد: سازمان تعاونی روستایی پشتوانه قوی در کنار اساسنامه خود دارد که می توان به قوانین سیاست های اصل 

 .و یکپارچه سازی اراضی اشاره کرد که برای اصالح بخش روستایی کشور بکار گرفته می شود
مسئول، توانمندسازی شبکه تعاون روستایی را بسیار مهم دانست و گفت: در کنار ظرفیت سازی مثبت، توان شبکه را برای این مقام 

 .پذیرش ریسکها نیز درنظر قرار می دهیم
رئیس سازمان تعاون روستایی افزود: هدایت و کمک دولت برای تشکیل صندوق های حمایتی برای نهادهای روستایی در راس 

تعاون روستایی قرار دارد برنامه . 
 .وی افزود: این سازمان به طور مستمر به ساخت، نوسازی و توانمندسازی ساختار فیزیکال شبکه توجه دارد

شیرزاد با اشاره به افزایش سهم تعاونی ها در نظام قدرت ادامه داد: این امر یک تصمیم راهبردی برای دولت ها محسوب می شود؛ 
زان ُخرده پا با بازار، بهبود معیشت آنها و دستیابی به عدالت اجتماعی از اهداف سازمان تعاونی روستایی همچنین ارتباط کشاور

 .است
اقتصاد مقاوم تر و »المللی تعاون در آسیا و اقیانوسیه از پنجم تا نهم آذرماه در تهران با شعار به گزارش ایرنا، سیزدهمین اجالس بین

در حال برگزاری است. افتتاحیه رسمی اجالس امروز در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما با  «پایدار تر با کمک بخش تعاون
حضور رئیس مجلس شورای اسالمی، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان و سفیران برخی از کشورها 

 .برگزار شد
دارندکشور حضور  2۴مهمان خارجی از  172در این اجالس  . 
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	تهران - ایرنا - رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران گفت: مقرر شده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمتگذاری محصولات غذایی را براساس واقعیتها موجود انجام دهد یا قیمتگذاری را به امور صنفی و تشکلها بسپارد و بر فرایند تعیین و اجرای...
	تعیین تکلیف قیمت محصولات لبنی تا پایان هفته/ قیمت برخی محصولات لبنی کاهش مییابد
	داس دلالی بر دسترنج کشاورزی
	سنندج - ایرنا - تصمیم گیری و تصمیم سازی بازار محصولات کشاورزی با آنهاست، کشاورز به هر قیمتی می خواهد محصولش را پیش از خراب شدن بفروشد و دلال با استفاده از این فرصت طلبی، حاصل یک سال زحمت کشاورز را با داس سودجویی درو می کند.
	آخرین تحولات بازار میوه و صیفی/ رکود بر بازار میوه سایه انداخته است

	اقلیم و منابع طبیعی
	ثبت 75 میلیمتر بارندگی از آغاز سال آبی جاری
	دویست و نود و پنج هزار هکتار زمین کشاورزی طرح رهبری در خوزستان زیر کشت رفت
	اهواز - ایرنا - معاون اجرایی موسسه جهاد نصر گفت: 295 هزار هکتار از زمین های کشاورزی خوزستان معروف به طرح رهبر معظم انقلاب با بارندگی پاییزی به طور کامل زیر کشت گندم آبی رفت.
	بارشهای پاییزی نگرانی عشایر خوزستان را برطرف کرد
	اهواز - ایرنا - مدیرکل امور عشایری خوزستان گفت: بارندگی های پاییزی اخیر به خصوص در مناطق شمال شرق استان که کانون اصلی عشایر کوچ رو است نگرانی های این قشر زحمت کش و مولد را برطرف و آنها را امیدوار کرده است.

	انقلاب برنج در آسیا
	پیشرفت های بزرگ در زمینه تولید برنج اصلاح
	شده ژنتیک موجب تولید محصولاتی شده است که در برابر چالش های تغییرات اقلیمی، مانند طوفان های فصلی و بالا آمدن آب دریاها، مقاومت بیشتری دارند
	ده تیم جهاد کشاورزی به مناطق زلزله زده اعزام شد
	کرمانشاه - ایرنا - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: 10 تیم ارزیاب این سازمان برای بازدید و برآورد خسارت وارده به دام، اماکن دامی، صنایع کشاورزی در مناطق زلزله زده مستقر شده است.
	محدودیتی برای کشت غلات در مناطق سردسیر و معتدل نیست/ضرورت برقراری کشیک های شبانه در واحدهای دامداری
	سند برنامهریزی برای بهرهبرداری حداکثری از طبیعت و اقلیم به کجا رسید؟

	انگور/کشمش
	بازار و قیمت ها
	خبری از اختصاص ارز یارانه ای به واردات روغن زیتون نیست/قیمت هر شیشه روغن زیتون 90 هزار تومان
	نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/ مرغ ارزان شد
	تولیدکنندگان قزلآلا با مشکل تأمین نهادهها روبهرو هستند/ قیمت هر کیلو قزلآلا 32 هزار تومان
	تحولات بازار مرغ و ماهی/قیمت مرغ واقعی است
	نرخ جدید مرغ و انواع ماهی در بازار/ قیمت مرغ به ثبات رسید
	قیمت هرعدد تخم مرغ در میادین پایتخت 493 تومان است
	تهران- ایرنا- سازمان مدیریت و نظارت بر میادین شهرداری تهران قیمت هر عدد تخم مرغ طرح تنظیم بازار در این میادین را 493 تومان اعلام کرد.
	افزایش 20 درصدی قیمت نان کذب است
	نیازی به واردات تخم مرغ نداریم/ توزیع تخممرغ شانزده هزار تومانی در میادین
	ارزش اقتصادی ۱۰۰ شاخه گل رز معادل یک بشکه نفت است
	مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: ارزش اقتصادی ۱۰۰ شاخه گل رز معادل یک بشکه نفت است.
	چرا ماهی گران شد؟/ ماهی سفید دریایی کیلویی 140 هزار تومان
	نرخ مناسب خرید گندم 1930 تومان است/ لزوم اصلاح قانون خرید تضمینی + گزارش سیاستی
	گواهی سپرده ذرت دانهای کرمانشاه معامله شد
	نامه سرگشاده مرغداران به رئیس جمهور درباره قیمت مرغ
	تهدید امنیت غذایی با نرخ غیرمنطقی برای خرید تضمینی گندم
	پرینت قیمت بر روی تخم مرغ تنها راه حل کنترل بازار/نرخ منطقی هر عدد تخم مرغ حداکثر 700 تومان
	قیمت مرغ به 11 هزار و 400 تومان رسید
	ثبات نسبی قیمت شیرینی در بازار/نرخ مصوب هر کیلو شیرینی تر 26 هزار تومان

	برنامه ها و سیاست ها
	فعلا برنامهای برای تولید محصولات تراریخته در داخل کشور وجود ندارد
	معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سختگیرانهترین پروتکلها را در تولید و واردات محصولات تراریخته در وزارت جهاد کشاورزی به کار میگیریم و در داخل هم هنوز برنامه تولید وجود ندارد.
	سند برنامهریزی برای بهرهبرداری حداکثری از طبیعت و اقلیم به کجا رسید؟
	تفاهمنامه توانمندسازی تشکلهای روستایی با مرکز اقتصاد مقاومتی بنیاد تعاون سپاه امضاء شد

	برنج
	انقلاب برنج در آسیا
	پیشرفت های بزرگ در زمینه تولید برنج اصلاح
	شده ژنتیک موجب تولید محصولاتی شده است که در برابر چالش های تغییرات اقلیمی، مانند طوفان های فصلی و بالا آمدن آب دریاها، مقاومت بیشتری دارند
	کاهش ۵ درصدی واردات برنج در سال جاری/عرضه برنج خارجی بالاتر از ۸ هزار تومان، گران فروشی است

	پسته
	قیمت پسته تابع مولفههای مختلفی در بازار است/ متوسط قیمت پسته در بازارهای جهانی 15 دلار

	پنبه
	تامین منابع مالی
	افزون بر 18 هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی اختصاص یافت
	رشت - ایرنا - رئیس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص 18 هزار و 252 میلیارد تومان اعتبار به بخش کشاورزی برای اشتغالزایی خبر داد و گفت: برای این اعتبار که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته، 82 هزار فرصت شغلی پیش بینی شده است.
	سی میلیارد ریال به شرکت نیشکر هفت تپه اختصاص یافت
	اهواز - ایرنا - قائم مقام معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان گفت: 2 ماه حقوق کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در چند روز گذشته پرداخت شده و مبلغ 30میلیارد ریال نیز برای به روز کردن فعالیت این شرکت اختصاص یافته است.

	تحقیقات و نوآوری ها
	تخم مرغ
	قیمت هرعدد تخم مرغ در میادین پایتخت 493 تومان است
	تهران- ایرنا- سازمان مدیریت و نظارت بر میادین شهرداری تهران قیمت هر عدد تخم مرغ طرح تنظیم بازار در این میادین را 493 تومان اعلام کرد.
	مرغداران مازندرانی دو و نیم برابر پارسال تخم مرغ تولید کردند
	نوشهر- ایرنا- قیمت مناسب همراه با فروش بموقع در سال جاری سبب افزایش حدود 140 درصدی تولید تخم مرغ در مرغداری های مازندران شده است.

	تولیدات باغی
	احداث باغ دیم امسال در ۲۹ هزار هکتار زمین شیبدار اجرا می شود/ فرسایش خاک ۱۶ تن در هکتار

	تولیدات زراعی
	تولیدات دام و طیور
	سی و هفت کشتارگاه صنعتی در کشور دارای کد صادراتی است
	رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: از مجموع 268 کشتارگاه صنعتی طیور در کشور هم اکنون 37 کشتارگاه دارای کد صادراتی ای آر است
	دریافت کرایه مازاد پشت بارنامه دردسر ساز شد/ حملونقل ریلی معضل پیش روی مرغداران را حل میکند
	شترها هویت دار می شوند
	بندرعباس - ایرنا - معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: با اجرای طرح هویت گذاری از نخستین روزهای آذرماه جاری، اطلاعات 10 هزار نفر شتر این استان در سامانه اصلاح نژاد دام کشور ثبت می شود.
	زیان 500میلیارد تومانی تولیدکنندگان جوجه در نیمه نخست سال/نرخ هر قطعه جوجه 2هزار و 500تومان

	چای
	حبوبات
	خاک
	خرما
	خرید تضمینی / خدمات
	نرخ مناسب خرید گندم 1930 تومان است/ لزوم اصلاح قانون خرید تضمینی + گزارش سیاستی
	نرخ خرید تضمینی گندم جوابگوی هزینه کشاورزان نیست/ضرورت بازنگری در اعلام نرخ خرید گندم
	نایب رییس بنیاد گندم کاران: مجلس به نرخ تضمینی ورود کند
	گرگان - ایرنا - نایب رییس بنیاد گندم کاران ایران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست که طبق قانون برای تغییر و افزایش قیمت تضمینی این محصول استراتژیک در سال زراعی 97 - 98 ورود کنند.
	واکنش گندمکاران به نرخ غیررسمی خرید تضمینی سال 98
	انتشار غیررسمی نرخ های خرید تضمینی 25 محصول کشاورزی برای سال زراعی جاری انتقاد برخی تولیدکنندگان را به دنبال داشته است و رییس بنیاد گندمکاران ایران می گوید قیمت 1470 تومانی بابت خرید هر کیلوگندم منطقی نیست.
	تهدید امنیت غذایی با نرخ غیرمنطقی برای خرید تضمینی گندم
	نرخ خرید تضمینی گندم حداقل 30 درصد دیگر باید افزایش یابد/آینده تولید در معرض خطر است
	ضرورت تعیین نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی مطابق با تورم/15 درصد روغن مورد نیاز در داخل تولید شد

	خشکسالی
	سه راه مهم پیشینیان برای مقابله با بحران آب/ ایران وارد ترسالی نشده

	دانه های روغنی
	گواهی سپرده ذرت دانهای کرمانشاه معامله شد
	پیشبینی تولید 420 هزارتن دانه روغنی در سال جاری/ 100درصد بهای آفتابگردان پرداخت شد
	درصد صرفه جویی واردات محصولات کشاورزی برابر با بودجه عمرانی کشور/ظرفیت خودکفایی در دانههای روغنی وجود دارد

	روغن
	رشد 10 درصدی تولید روغن خوراکی در هشت ماه 97
	تهران- ایرنا- دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، گفت: طبق آمارهای هشت ماهه، تولید روغن خوراکی نسبت به مدت مشابه پارسال 10 درصد افزایش یافت و میزان تولید و ذخایر آن کافی است.

	خبری از اختصاص ارز یارانه ای به واردات روغن زیتون نیست/قیمت هر شیشه روغن زیتون 90 هزار تومان
	کالا به میزان کافی در انبارها موجود است/کمبودی در عرضه روغن نداریم
	ضرورت تعیین نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی مطابق با تورم/15 درصد روغن مورد نیاز در داخل تولید شد

	زعفران
	صنعت زعفران ایران در برابر تحریمها مقاوم است
	نود درصد زعفران جهان در ایران تولید می شود
	عضو شورای ملی زعفران گفت: از 430 تن زعفران تولیدی جهان، 400 تن آن در ایران تولید می شود و ایران 90 درصد صادرات آن در جهان را با بالاترین کیفیت به خود اختصاص داده است
	ایجاد هویت ملی برای زعفران با کمک بورس کالا
	دو تن و 600 کیلوگرم محصول خشک زعفران در یزد تولید شد
	رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت : با پایان فصل برداشت زعفران در سال زراعی 98 -97، 2 تن و 600 کیلوگرم محصول خشک از 630 هکتار زمینهای زیر کشت این گیاه در استان برداشت شد.
	بین المللی شدن برند زعفران ایرانی از طریق بورس کالا

	زیتون
	سلامت
	دو نگرانی درباره محصولات تراریخته/قوانینی که ضمانت اجرایی ندارند
	ضوابط بهداشتی استحصال گوشت مرغ از کشتارگاه ها اعلام شد
	تهران - ایرنا - سازمان دامپزشکی کشور در اطلاعیه ای ضوابط و معیارهای جدید بهداشتی گوشت مرغ استحصالی از کشتارگاههای طیور را اعلام کرد؛ این ضوابط از ابتدای سال 1398 اجرایی می شود.
	کاهش 86 درصدی کانون بیماری آنفلوانزا در سال جاری/مرغداران توصیه ها را جدی بگیرند
	شناسنامه میوه ها و سبزیجات ضروری است
	مشهد- ایرنا- رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 'فقدان شناسنامه برای میوه ها و سبزیجات' را از چالشهای ایمنی غذا ذکر و بیان کرد: شناسنامه دار کردن میوه ها و سبزیجات با هدف تضمین سلامت و ایمنی غذایی امری حیاتی و ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

	سیب زمینی
	شیلات
	نرخ مناسب خرید گندم 1930 تومان است/ لزوم اصلاح قانون خرید تضمینی + گزارش سیاستی
	تولیدکنندگان قزلآلا با مشکل تأمین نهادهها روبهرو هستند/ قیمت هر کیلو قزلآلا 32 هزار تومان
	افت 20 درصدی تولید ماهیان گرم آبی در سال جاری/کمبودی در عرضه ماهیان گرم آبی وجود ندارد

	شکر
	شیر و فرآورده ها
	کارخانه های لبنی با کسری 30 تا 50 درصدی دریافت شیرخام روبرو هستند

	صادرات و واردات
	صادرات رب گوجه فرنگی آزاد شد
	کاهش 27 درصدی واردات سویا/90 درصد سویا مورد نیاز از طریق واردات تامین می شود
	درصد صرفه جویی واردات محصولات کشاورزی برابر با بودجه عمرانی کشور/ظرفیت خودکفایی در دانههای روغنی وجود دارد
	نیازی به واردات تخم مرغ نداریم/ توزیع تخممرغ شانزده هزار تومانی در میادین
	نود درصد زعفران جهان در ایران تولید می شود
	عضو شورای ملی زعفران گفت: از 430 تن زعفران تولیدی جهان، 400 تن آن در ایران تولید می شود و ایران 90 درصد صادرات آن در جهان را با بالاترین کیفیت به خود اختصاص داده است
	سی و هفت کشتارگاه صنعتی در کشور دارای کد صادراتی است
	رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: از مجموع 268 کشتارگاه صنعتی طیور در کشور هم اکنون 37 کشتارگاه دارای کد صادراتی ای آر است
	شرایط تحریم فعلی،فرصت بی نظیری برای صادرات/اعمال تحریم های جدید تاثیری بر صادرات شیلات ندارد
	صنعت زعفران ایران در برابر تحریمها مقاوم است
	صادرات رب گوجه فرنگی آزاد شد
	تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رییس کل گمرک، صادرات رب گوجه فرنگی از 30 آبان ماه امسال را بلامانع اعلام کرد.
	کاهش ۵ درصدی واردات برنج در سال جاری/عرضه برنج خارجی بالاتر از ۸ هزار تومان، گران فروشی است

	صنایع غذایی
	فعالیت ۳۵ هزار عضو در فرآوری و توزیع آجیل در سراسر کشور

	عسل
	علوفه
	گل و گیاهان صنعتی
	ارزش اقتصادی ۱۰۰ شاخه گل رز معادل یک بشکه نفت است
	مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: ارزش اقتصادی ۱۰۰ شاخه گل رز معادل یک بشکه نفت است.
	شش هزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی کشور افزوده شد
	معاون برنامه ریزی و بین الملل گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 6 هزار هکتار در سال زراعی جاری به سطح زیر کشت گیاهان دارویی کشور افزوده شد
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